
မျ ိးေစ့ဌာနခွဲမှ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ လုပ်ငန်းများှင့်

မျ ိးေစ့အေကာင်းသိေကာင်းစရာများ

ဦးစီးအရာရှိမွမ်းမံသင်တန်း

(၂၃.၁၂.၂၀၂၀) 



မျိးေစ့ှင့်သီးှံေစ့

မျ ိးေစ့ (Seed)
• စိုက်ပျ ိးရန်ရည်ရွယ ်
• မျ ိးေစ့အဆင့်အလိုက ်သတ်မှတ်အရည်အေသွး၊ စံချနိ်စံန်းကိုက်ညီ
• မူလ မျ ိးိုးဗီဇ၊ ုပ်သွင်များ ထပ်တူညီမရရှိေအာင ်စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်

သီးှံေစ့ (Grain)
• စားသုံးရန်ရည်ရွယ်
• မိိုး ဖလာနည်းြဖင် ့မိမိလယ်ယာမ ှထွက်ရှိေသာ သီးှံေစ့ကိုအသုံးြပ
• ှစ်စဉ်ဆက်တိုက် စိုက်ပျ ိး၍ဗီဇအရည်အေသွး ညံ့ဖျင်း
• မျ ိးဆန်ကိ ုစိုက်ပျ ိးြခင်းြဖင် ့အထွက်န်းေလျာ့နည်း
• အရည်အေသွးပါ ကျဆင်း



မျ ိးေကာင်းမျ ိးေစ့၏အရည်အချင်းလကဏာများ

(၁) အထွက်န်းေကာင်းြခင်း၊ 

(၂) စားသုံးမေကာင်းမွန်ြခင်း၊ 

(၃) ပိုးမားေရာဂါဒဏ ်ခံိုင်ရည်ရှိြခင်း၊ 

(၄) ေနရာေဒသမေရွး စိုက်ပျ ိးြဖစ်ထွန်းေအာင်ြမင ်ြခင်း၊

(၅) ဓါတ်ေြမသဇာတုန့် ြပန်ိုင်စွမ်းေကာင်းြခင်း



မျ ိးသန ့်မျ ိးေစ့၏အရည်အချင်းလကဏာများ

(၁) အြခားမျ ိးကွဲများမပါဝင်ြခင်း

(၂) ေပါင်းြမက်ေစ့များမပါဝင်ြခင်း

(၃) အဖျင်းအေမှာ်၊ ဖုန်၊ သဲ၊ ခဲများကင်းစင်ြခင်း

(၄) မျ ိးိုးဗီဇ သန့်စင်ြခင်း



မျ ိးသန ့်မျ ိးေစ့စိုက်ပျ ိးြခင်းြဖင့်ရရှိမည့်အကျ ိးေကျးဇူးများ

(၁) အပင်ြဖစ်ထွန်းမေကာင်းြခင်း၊

(၂) အပင်ညီညာြခင်း 

(၃) ပန်းပွင့်ရက်ညီညာြခင်း၊

(၄)  ပင်စည်အကိုင်း အခက်အရွက်ှင့် အသီးအပွင့်များ ပုံသာန်ကွဲလွဲမ မရှိြခင်း၊

(၅) အြခားသီးှံှင့် ေပါင်းြမက်များ ကင်းစင်ြခင်း



မျိးေကာင်းမျ ိးသန့်မျ ိးေစ့စိုက်ပျ ိးြခင်းြဖင့်ရရှိေသာအကျ ိးေကျးဇူး

မျ ိး၏ေကာင်းမွန်ေသာမူလဗီဇအရည်အေသွးကိုထိန်းသိမ်းထား ိုင်ြခင်း၊ 

အပင်ေပါက်န်းေကာင်းမွန်ညီညာ၍ ကီးထွားမြမန်ဆန်ြခင်း၊

ေြမသဇာ၊ အစိုဓါတ်၊ အလင်းေရာင်စသည်တိုကို ပိုမိုအသုံးြပိုင်ြခင်း၊

အပင်ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းမေကာင်းြခင်း၊ 

ရာသီဥတုှင့် ပိုးမားေရာဂါဒဏ်ကို ခံိုင်ရည်ရှိြခင်း၊

ေပါင်းြမက်ကင်းစင်ြခင်း၊

ရင့်မှည့်မညီညာ၍ စိုက်ပျ ိးချနိ်တွင ်အေလအလွင့်နည်းပါးြခင်း၊

အြခားမျ ိးများမပါဝင်ြခင်း၊

သီးှံအထွက်န်းကို (၁၀‐၁၂)ရာခိုင်န်း ပိုမိုထွက်ရှိေစြခင်း



ပင်တည်းဝတ်မန်ကူးသီးှံ

• စပါး
• ဂျံ
• ေြမပဲ
• မတ်ပဲ
• ပဲတီစိမ်း
• ကုလားပဲ
• ေထာပတ်ပဲ

ပင်ြခားဝတ်မန်ကူးသီးှံ

• ေနကာ
• ှံစားေြပာင်း
• အေစ့ထုတ်ေြပာင်း
• ပဲစဉ်းငုံ
• ဘူး၊ ဖုံ၊ သခွား
• မုန်လာဥ



မျ ိးေစ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ

ပင်တည်းဝတ်မန်ကူးသီးှံ

• မိဘမျ ိးေစ့ (Breeder seed)
• ဆင့်ပွားမျ ိးေစ့ (Foundation seed)
• မျ ိးသန့်မျ ိးပွားမျ ိးေစ့ (Registered 
seed)

• စီးပွားြဖစ်မျ ိးသန့်မျ ိးေစ့ (Certified 
seed)

ပင်ြခားဝတ်မန်ကူးသီးှံ

• မိဘမျ ိးေစ့ (Breeder seed)
• ဆင့်ပွားမျ ိးေစ့ (Foundation seed)

• စီးပွားြဖစ်မျ ိးသန့်မျ ိးေစ့ (Certified 
seed)





မျ ိးေစ့အရည်အေသွးထိန်းသိမ်းေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်း

မျ ိးေစ့နမူနာယူြခင်း

မျ ိးေစ့အရည်အေသွးစစ်ေဆးြခင်း

မျ ိးေစ့ေထာက်ခံချက်ေပးြခင်း



ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရာတွင် အေြခခံစစ်ေဆးရမည့်အချက်များ

 စိုက်ပျ ိးထားေသာသီးှံပင်သည်  စိုက်ပျ ိးရန်သတ်မှတ်ထားေသာ  မျ ိးေစ့ကို စိုက်ပျ ိး  ထားြခင်း 

ဟုတ/်မဟုတ်

 စိုက်ပျ ိးထားေသာေြမသည် သတ်မှတ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီမ ရှိ/ မရှိ

 မျ ိးေရာမကာကွယ်ေရးနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ချက် ကိုက်ညီမ ရှိ/မရှိ

 စိုက်ပျ ိးသည့်ဧရိယာသည်သတ်မှတ်ခွင့်ြပသည့်အတိုင်းဟုတ/် မဟုတ်

သတ်မှတ်စိုက်ပျ ိးထားသည့်မျ ိး၏ အရည်အေသွးလကဏာအတိုင်း မှန်ကန်မ ရှ/ိ မရှိ

 မျ ိးကွဲများ၊  ေပါင်းပင်များ၊  ေရာဂါကျေရာက်ေနသည့်အပင်များ၊  အြခား သီးှံပင် များ  စနစ်တကျ 

တ်ပယ် ြခင်း ရှိ/ မရှိ

 ရိတ်သိမ်း၊ သယ်ယူ၊  ေခေလှ၊ အေြခာက်လှမ်းစဉ်၊ သိုေလှာင်ရာတွင်  မျ ိးေရာမ မရှိေစရန် အတွက် 

စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ြခင်း ရှိ/ မရှိ



မျ ိးေရာမကာကွယ်ေရးအကွာအေဝး (ေပ)

သီးနံ F.S. R.S. C.S.

စပါး ၁၀ ၁၀ ၁၀

ဂျံ ၁၀ ၁၀ ၁၀

ေြမပဲ ၁၀ ၁၀ ၁၀

ေနကာ ၂၆၄၀ ၂၆၄၀ ၂၆၄၀

ှမ်း ၃၀၀ ၁၅၀ ၁၅၀

မတ်ပဲ ၁၀ ၁၀ ၁၀

ပဲတီစိမ်း ၁၀ ၁၀ ၁၀

ပဲစဉ်းငုံ ၆၀ ၃၀ ၃၀

ဝါ ၁၆၅ ၁၆၅ ၁၆၅



ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရမည့်စပါးသီးှံအပင်ကီးထွားမအဆင့်များ

‐ (၁) ပင်ပွားစုံချနိ်

‐ (၂) ပန်းပွင့်ချနိ်

‐ (၃) ရင့်မှည့်ချနိ်

(၃) ဆင့်



ပင်ပွားစုံချနိ် မျ ိးကွဲပါ မပါ စစ်ေဆးရမည့်အချက်များ

 စိုက်သည့်မျ ိးထက်ပင်ရပ်နိမ့်ေသာ/ြမင့်ေသာအပင်(အပင်များ

အနိမ့်အြမင့်မညီညာြခင်း)

 ပင်ပွားထွက်ရှိပုံြခားနားေသာအပင(်ပင်စည်စုေထာင/်ြပန ့်ကားြခင်း)

 ရွက်ြပားတွင်အေမးပါဝင်မကွာြခားေသာအပင(်အေမးများအထူအပါး

မတူေသာ အပင်)

 ရွက်စအလျား ှင့် ရွက်ြပားဗျက်အကျယ်သည် ပုံမှန်ှင့် မတူေသာ အပင်

 ပင်စည်ှင့်အရွက်၏ အကားရှိ ေထာင့်အကျဉ်းအကျယ်မတူေသာ

အပင်(ေထာင်မတ်ြခင်း၊ယိုင်ြခင်း၊ ေဘးသိုကားြခင်း)

 ရွက်ဖုံးအေရာင်



ပန်းပွင့်ချနိ် မျ ိးကွဲပါ မပါ စစ်ေဆးရမည့်အချက်များ

 ပုံမှန်ထက်ေစာ/ေနာက်ကျ၍ အှံထွက်ေသာအပင်

 အှံထွက်ပီး ပုံမှန်ပင်ရပ်ထက် နိမ့်ေသာအပင်ှင့် ြမင့်ေသာအပင်

 အလံရွက်သည် စပါးှံထက်ြမင့်ေနေသာအပင်ှင့် နိမ့်ေနေသာအပင်

 ပင်စည်ှင့် အရွက်၏အကားရှိ ေထာင့်အကျဉ်းအကျယ် တည်စုပုံအရ ကွဲြပား

ေနေသာ အပင် (အှံေထာင်မတ်ြခင်း၊ ယိုင်ြခင်း၊ ေအာက်ငိုက် ကျြခင်း)

 ှံစအတိုအရှည်မတူသည့်အပင်များ၊အှံဂုတ်လွတ်ေနေသာအပင်ှင့်

ဂုတ်မလွတ်ေသာ အပင်

 အှံပုံသာန်ကွဲြပားေနေသာအပင(်ှစ်ဘက်အချ ိးညီြခင်း၊တဘက်သပ်

တည်ရှိေနြခင်း)

 အှံခက်များတည်ေနပုံမတူေသာအပင် (ေထာင်ြခင်း၊ငိုက်ြခင်း)

 သီးလုံးအစိပ်အကျဲမတူေသာအပင်



ရင့်မှည့်ချနိ် မျ ိးကွဲ ပါ မပါ စစ်ေဆးရမည့်အချက်များ

 ရင့်မှည့်မေစာလွန်းြခင်းှင့်ေနာက်ကျလွန်း ြဖစ်ေနသည့်အပင်

 စိုက်ပျ ိးပွားများထားေသာ စပါးမျ ိးှင့်မတူပဲ စပါးလုံးပုံသာန်

အရွယ်အစား ကွဲြပားေနေသာအပင်

 စပါးလုံးအေရာင်ကွဲြပားေသာအပင်

 စပါးအမီးပါြခင်း၊ မပါြခင်းှင့်အမီးအတိုအရှည်မတူညီေသာအပင်

 စပါးေစ့အမီးအေရာင်မတူေသာအပင်



စိုက်ခင်း ဧရိယာအလိုက် ကိုယ်စားြပစစ်ေဆးရမည့် ေနရာအေရအတွက်

စိုက်ပျ ိးသည့်ဧရိယာ ေရတွက်စစ်ေဆးရမည့်ေနရာ

၅ ဧကအထိ ၅ ေနရာ

၅ ဧကအထကမ်ှ ‐ ၁၀ ဧက ၆ ေနရာ

၁၀ ဧကအထက်မှ ‐ ၁၅ ဧက ၇ ေနရာ

၁၅ ဧကအထက်မှ ‐ ၂၀ ဧက ၈ ေနရာ

 ၅ ဧကအထက် ပိုလာတိုင်း ေရတွက်စစ်ေဆးရမည့်ေနရာကို
တစ်ေနရာတိုးရပါမည်



စပါးသီးှံမျ ိးေစ့အဆင့်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးေရး စခံျနိ်စံန်းများ

မျ ိးေစ့

အဆင့်

မျ ိးေရာမ

ကာကွယ်ေရး

နယ်နိမိတ်ေပ

(အနည်းဆုံး)

မျ ိးကွဲပါဝင်မ

% (အများဆုံး)

ခွဲြခားရန်

ခက်ခဲေသာ
အြခားသီးှံပင်

ပါဝင်မ%

(အများဆုံး)

လက်မခံိုင်

သည့်ေပါင်းြမက်

ပါဝင်မ (%)

(အများဆုံး)

သတ်မှတ်

ေရာဂါကျေရာက်
ေသာ အပင်အှံ

ပါဝင်မ% 
(အများဆုံး)

F.S. ၁၀ ၀.၅ ၀.၀၁ ၀.၀၁ ၀.၀၁

R.S. ၁၀ ၀.၃၀ ၀.၀၅ ၀.၀၂ ၀.၅၀

C.S. ၁၀ ၀.၃၀ ၀.၀၅ ၀.၀၂ ၀.၅၀



မျ ိးေစ့အရည်အေသွးစစ်ေဆးြခင်း

မျိုး စ့နမူနာယူြခင်း

မူလနမူနာ စ ပါင်းနမူနာ

လပ်ငန်းနမူနာ တင်ြပနမူနာ

မျိုးသန်စ့င်မစစ် ဆးြခင်း အစိဓာတ်တိင်းတာြခင်း

အြခား စ့ မျို းသန်မ့ျို း စ့ အဖျင်းအ မှာ်ဖသဲခဲ

အပင် ပါက်ရာခိင်နန်းစစ် ဆးြခင်း

ပမနှ်အပင် ပါက် ပမမှန်အပင် ပါက် လတ်ဆကလ်ျကအ်ပင်မ ပါက် သာအ စ့ အ စမ့ာ သ သာအ စ့



မျ ိးေစ့နမူနာယူြခင်း အဆင့်ဆင့်



နမူနာအေရအတွက်အနည်းအများ ( Sampling Intensity)

 မျ ိးေစ့အစုအပုံထည့်ထားသည့်ပုံး၊ အိတ်တို၏ အရွယ်အစားသည်
 ၁၅ မှ ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်ရှိက အနည်းဆုံးနမူနာယူရမည့် နမူနာအေရအတွက်မှာ

(စပါးသီးှံအတွက် ထည့်သည့်အိတ် ၊ ပုံးအရွယ်အစားသည် ၁၁ ပီခွဲမှ ၄ တင်း
၁၂ ပီအတွင်း)

အိတ်၊ ပုံးအေရအတွက် မူလနမူနာအေရအတွက်
(Number of Containers) (No. of primary samples to  be taken)

၁ - ၄ အိတ် အိတ်တစ်ခုစီမှ နမူနာ (၃) ခုစီယူရန်
၅ - ၈ အိတ် အိတ်တစ်ခုစီမှ နမူနာ (၂) ခုစီယူရန်
၉ - ၁၅ အိတ် အိတ်တစ်ခုစီမှ နမူနာ (၁) ခုစီယူရန်
၁၆ - ၃၀ အိတ် မျ ိးေစ့အစုအပုံမှ နမူနာ (၁၅) ခုယူရန်
၃၁ - ၅၉ အိတ် မျ ိးေစ့အစုအပုံမှနမူနာ (၂၀) ခုယူရန်
၆၀ မှ အထက်အိတ်များ မျ ိးေစ့အစုအပုံမှ နမူနာ (၃၀) ခုယူရန်

မျ ိးေစ့ နမူနာယူြခင်း



မျ ိးေစ့အစုအပုံတို၏ အရွယ်အစားအလိုက်သတ်မှတ်ချက်မှာ

အပုံအရွယ်အစား မူလနမူနာ အေရအတွက်

ကီလိုဂရမ် ၅၀၀ အထိ အနည်းဆုံးနမူနာ (၅) ခုယူရန်

၅၀၁ ‐ ၃၀၀၀ကီလိုဂရမ် အထိ ၃၀၀ကီလိုဂရမ် ရှိတိုင်း နမူနာတစ်ခုယူပါ
(၅) ခုထက်မနည်းေစရ

၃၀၀၁ ‐ ၂၀၀၀၀ကီလိုဂရမ် အထိ ၅၀၀ကီလိုဂရမ် ရှိတိုင်း နမူနာ
တစ်ခုယူပါ (၁၀)ခု ထက် မနည်းေစရ

၂၀၀၀၁ကီလိုဂရမ် ှင့်အထက် ၇၀၀ကီလိုဂရမ် ရှိတိုင်း နမူနာ
တစ်ခုယူပါ (၄၀)ခုထက် မနည်းေစရ

မျ ိးေစ့ နမူနာယူြခင်း



−  မျ ိးေစ့အစုအပုံတစ်ခုတွင်ရှိေသာအိတ်အေရအတွက်ှင့်နမူနာယူရမည့်အိတမ်ျား

မျ ိးေစ့အစုအပုံတစ်ခုတွင်အိတ်အေရအတွက် ၆ အိတ်ထက်ပို - ကျပန်းအလိုက်မျ ိးေစ့အိတ် ၅ အိတ်ှင့်

အစုအပုံရှိ အိတ် အေရအတွက်၏ ၁၀% ှင့် ေပါင်းစပ်တွက်ချက်ကာ

မူလနမူနာ အြဖစ်ယူရမည်။

ဥပမာ * ေတာင်သူတစ်ဦး၏ ဆင်းသုခ အစုအပုံတွင် အိတ(်၈၀)ရှိပါက

မြဖစ်မေန ၅ အိတ်မှ မူလနမူနာ (၅) ခု

အိတ်စုစုေပါင်း(၈၀)၏ ၁၀% မှ မူလနမူနာ (၈) ခု

ထိုေကာင့် အစုအပုံတစ်ခုရှိ ဆင်းသုခ မျ ိးေစ့အိတ် (၈၀) အတွက် ယူရမည့်

မူလနမူနာ = (၅+၈)= ၁၃ ခု

မျ ိးေစ့ နမူနာယူြခင်း

အစုအပုံတစ်ခုတွင်ရှိေသာမျ ိးေစ့အိတ်များ ၇ ၁၀ ၂၃ ၅၀ ၁၀၀ ၂၀၀ ၃၀၀ ၄၀၀
နမူနာယူရမည့်အိတ်အေရအတွက် ၆ ၆ ၇ ၁၀ ၁၅ ၂၅ ၃၀ ၃၀



မျ ိးေစ့အစုအပုံှင့် နမူနာများ၏သတ်မှတ်ချက်အေလးချနိ်များ

စဉ် သီးှံအမည်

မျ ိးေစ့အစုအပုံ၏
အများဆုံး

ခွင့်ြပအေလးချနိ်
(ကီလိုဂရမ)်

နမူနာတွင် အနည်းဆုံးရှိရမည့် အေလးချနိ်
(ဂရမ)်

တင်ြပနမူနာ လုပ်ငန်းနမူနာ

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။

စပါး
ဂျံ
အေစ့ထုတ်ေြပာင်း
ှံစားေြပာင်း
ေြမပဲ
ှမ်း
ေနကာ
ပဲစဉ်းငုံ
ကုလားပဲ
ပဲတီစိမ်း
မတ်ပဲ
ပဲပုတ်

၃၀၀၀၀
၃၀၀၀၀
၄၀၀၀၀
၃၀၀၀၀
၃၀၀၀၀
၁၀၀၀၀
၂၅၀၀၀
၂၀၀၀၀
၃၀၀၀၀
၃၀၀၀၀
၃၀၀၀၀
၃၀၀၀၀

၇၀၀
၁၀၀၀
၁၀၀၀
၉၀၀
၁၀၀၀
၇၀

၁၀၀၀
၁၀၀၀
၁၀၀၀
၁၀၀၀
၁၀၀၀
၁၀၀၀

၇၀
၁၂၀
၉၀၀
၉၀

၁၀၀၀
၇

၂၀၀
၃၀၀
၁၀၀၀
၁၂၀
၇၀၀
၅၀၀

ိုဆီဗူး‐၄ဗူး



မျ ိးေစ့အရည်အေသွးစစ်ေဆးြခင်း(Seed Testing)

(၁) အစိုဓာတ်တိုင်းတာ စစ်ေဆးြခင်း ( Moisture Test )

(၂) မျ ိးသန့်စင်မ စစ်ေဆးြခင်း ( Purity Analysis )

(၃) အပင်ေပါက်စမ်းသပ်ြခင်း ( Germination Test ) 



(၁) အစိုဓါတ်တိုင်းတာေသာနည်းများ

(က) အစိုဓါတ်တိုင်းကိရိယာ (Moisture Meters)

(ခ) အေြခာက်ခံကိရိယာအသုံးြပတိုင်းတာြခင်း

မျ ိးေစ့အစိုဓါတ်တိုင်းတာြခင်း



 မျိုးသန်မ့ျိုး စ့ ( Pure Seed  )

 အြခားအ စ့ ( Other Seed  )

 အဖျင်း အ မှာ် ဖ သဲ ခဲ ( Inert  Matters )

 ပါင်း စ့ ( Weed Seed  )

ဆန်နီ စ့ (စပါး) (Red Seed)

မျ ိးသန့်စင်မ စစ်ေဆးြခင်း



မျ ိးသန့်စင်မစစ်ေဆးြခင်း

(၂)  အြခားအေစ့များ (Other Seeds)
 မျ ိးသန့်မျ ိးေစ့မဟုတ်ဘဲ အြခားေသာ သီးှံပင် မျ ိးများ၏အေစ့များ

(၃)  အဖျင်း အေမှာ် အမက်စသည်များ (Inert matter)
 အကျံးမဝင်သည့်မျ ိးေစ့၏အစိတ်အပိုင်းများ
 အဖျင်း အေမှာ် ဖုံ သဲ ခဲ အမက်သိုက်များ

(၄)  ဆန်နီှင့်ေပါင်းေစ့ ပါဝင်မစစ်ေဆးြခင်း (Red Rice to Weed Seed Examination)

 ၅၀၀ gm တွင်ပါဝင်ေသာ ဆန်နီေစ့ှင့်ေပါင်းေစ့ အေရအတွက်



ပုံမှန်အပင်ေပါက်များ

ပုံမမှန်အပင်ေပါက်များ

အေစ့မာများ

လတ်ဆက်လက်အပင်မေပါက်ေသာအေစ့များ

အပင်ေပါက်ိုင်စွမ်းလုံးဝမရှိေသာမျ ိးေစ့များ

အပင် ပါက်စမ်းသပ်ြခင်း



(က) အ စ့မာများ(Hard Seeds)

အ စ့များ ရကိ စတ်ယူနိင်ြခင်းမရှိ

သတ်မှတ်ရက်ကန်ဆးသည်အထိ

အပင်မ ပါက် သာ အ စ့

(ခ) လတ်ဆတ် န သာ အ စ့များ (Fresh Seeds)

အ စ့မာမဟတ်

သတ်မှတ်ရက်ကန်ဆးသည်အထိ အပင်မ ပါက် သး

လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နှင့် အပင် ပါက်နိင်စွမ်းမရှိ သာအ စ့များ

(ဂ) သ န သာအ စ့များ (Dead Seeds)
အ စ့မာမဟတ်
လတ်ဆတ် န သာ အ စ့၌ မပါဝင်
အပင် ပါက်ရက်ကန်ဆးချိန်တွင် ပါက်မလာ သာအ စ့များ

အပင် ပါက်စမ်းသပ်ြခင်း



အပင် ပါက်စမ်းသပ်ြခင်း



စပါးသီးှံမျ ိးေစ့အဆင့်အလိုက် မျ ိးေစ့အရည်အေသွးစံချနိ်စံန်းသတမ်ှတ်ချက်များ

မျ ိးေစ့အဆင့်
မျ ိးေစ့သန့်စင်

မ%  
(အနည်းဆုံး)

အပင်ေပါက်

%

(အနည်းဆုံး)

အစိုဓါတ်

%

(အများဆုံး)

အြခားသီးှံေစ့
ပါဝင်မ
%

(အများဆုံး)

ဆန်နီပါဝင်မ
(အေစ့၅၀၀ ဂရမ်
တွင် ပါဝင်မ)

စုစုေပါင်း
ေပါင်းေစ့

ရာခိုင်န်း %/ 
အေရအတွက်
(အများဆုံး)

၁ မိဘမျ ိးေစ့ ၉၉ ၉၀ ၁၃ ၀ ၀ ၀

၂ ဆင့်ပွားမျ ိးေစ့ ၉၈ ၉၀ ၁၃ ၁၀ /ကီလို ၁ ၁၀/ ကီလို

၃ မျ ိးသန့်မျ ိးပွားမျ ိးေစ့ ၉၈ ၈၅ ၁၃ ၀.၅ ၃ ၀.၁

၄ စီးပွားြဖစ်မျ ိးသန့်မျ ိေစ့ ၉၇ ၈၀ ၁၃ ၁.၀ ၅ ၀.၂



မျိုး စ့ ထာက်ခချက် ပးြခင်း
(၁) မိဘမျိုး စ့ ပန်း ရာင်ကဒ်

(၂) ဆင့်ပွားမျို း စ့ အစိမ်း ရာင်ကဒ်

(၃) မျိုးသန်မ့ျိုးပွားမျိုး စ့ အြပာ ရာင်ကဒ်

(၄) စီးပွားြဖစ်မျိုးသန်မ့ျိုး စ့ အဝါ ရာင်ကဒ်

 မျို း စ့ ထာက်ခချက် ရယူြခင်းြဖင့် မျို း စ့အရည်အ သွးကိ

အာမခနိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

 မျိုး စ့ဥပ ဒကိ လိက်နာြခင်းြဖင့် အရည်အ သွး ကာင်းမျိုး စ့များ

ထတ်လပ်ကပါစိ ့။



မျ ိးေစ့ဉပေဒ၏ရည်ရွယ်ချက်

 မျ ိးသန့်မျ ိးေစ့ကိုအသုံးြပ၍သီးှံစိုက်ပျ ိးထုတ်လုပ်ြခင်းြဖင့ ် ိုင်ငံေတာ်၏စိုက်ပျ ိူ းေရး 

ကဖွံ့ဖိးတိုးတက်ေရးကို အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစရန်

 မျ ိးေစ့လုပ်ငန်းကို စီးပွားြဖစ်လုပ်ကိုင်ိုင်ရန်ှင့် ယင်းလုပ်ငနး်ကိုစနစ်တကျလုပ်

ကိုင်တတ်ေစရန်

 အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းှင့်  ပုဂ္ဂလိကများက  မျ ိးေစ့ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့ ် မျ ိးေစ့သုေတ

သနလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးက ိုအားေပးရန်

 မျ ိးေစ့လုပ်ငန်းဖွံ့ဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၊ အြပည်ြပည်

ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊  ြပည်တွင်းြပည်ပအဖွဲ့အစည်းများှင့်  ပုဂ္ဂလကိများပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန် တိုြဖစ်ပါသည်။



စဉ် ဥပ ဒ ြပဌာန်းြခင်း

၁။ မျို း စ့ဉပ ဒ (၇၊ ၁၊၂၀၁၁) တွင် ြပဌာန်း

၂။ မျို း စ့ဥပ ဒကိြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒ (၁၈၊ ၂၊၂၀၁၅) တွင် ြပဌာန်း

၃။ မျို း စ့ဥပ ဒဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်းများ (၂၃၊ ၂၊ ၂၀၁၆) တွင် ထတ်ြပန်

၄။ မျို း စ့ဆိင်ရာအမျို းသားမူဝါဒ (၁၂၊ ၈၊ ၂၀၁၆) တွင် ထတ်ြပန်

၅။ အပင်မျို းအသစ်အကာအကွယ် ပး ရး ဉပ ဒ (၂၀၊ ၁၊ ၂၀၁၆) တွင် ြပဌာန်း
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မျိုး စ့လပ်ငန်းနှင့် တိက်ရိက်သက်ဆိင် သာ ဥပ ဒများ

Seed 
Divisionc



မျိုး စ့ဥပ ဒ

အခန်း ပါင်း (၁၂) ခန်း

ပဒ်မအားြဖင့် ၄၃ ခ

မျိုး စ့ဥပ ဒဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်း

အခန်း ပါင်း(၈) ခန်း၊

အပိဒ်(၄၂)ပိဒ်၊ ပစ(၁၃) မျိုးနှင့် ဇယားများ

36



မျိုး စ့ဆိင်ရာအမျိုးသား ကာ်မတီ (၁၈) ဦး

(၁၃.၆.၂၀၁၇ ရက်စွဲပါအမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၇၃/၂၀၁၇)

ဥက္က ဌ
ဒတိယဝန်ကီး

စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့်ဆည် ြ
ြ ာင်းဝန်ကီးဌာန

ဒတိယဥက္က ဌ
အမဲတမ်းအတွင်းဝန်

စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့်ဆည် ြ
ြ ာင်းဝန်ကီးဌာန

အတွင်း ရးမှူး

ညန်ကား ရးမှူချုပ်
(စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာန)

တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူး
ညန်ကား ရးမှူ

(မျိုး စ့ဌာနခွဲ)

အဖွဲ ဝ့င်များ
အစိးရဌာနများမှ

ဌာနဆိင်ရာအကီးအကဲများ

အဓိကတာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်သည့်အဖွဲ အ့စည်းများ
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မျိုး စ့ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ ကာ်မတီ (၂၁) ဦး
(၃၀.၄.၂၀၁၈ ရက်စွဲပါအမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် ၈/၂၀၁၈)
ဥက္က ဌ

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်

စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာန

ဒတိယဥက္က ဌ

ညန်ကား ရးမှူးချုပ်

စိက်ပျိုး ရးသူ တသနဦးစီးဌာ
န

အတွင်း ရးမှူး

ညန်ကား ရမှူး

မျိုး စ့ဌာနခွဲ၊ DOA

တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူး

ညန်ကား ရးမှူ း၊
စပါးနှင့်နှစားသီးနှဌာနခွဲ၊

DAR

အဖွဲ ဝ့င်များ

အစိးရဌာန၊
အဖွဲအ့စည်းများမှ

ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ
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မျ ိးေစ့ဥပေဒှင့် အြခားဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ဥပေဒများ

ဆက်စပ်သည့်ဥပေဒများ

 ေြမသဇာဥပေဒ
 ေတာင်သူလယ်သမားအခွင့်အေရးကာကွယ်ေရး

ှင့် အကျ ိးစီးပွားြမင့်တင်ေရးဥပေဒ
 ပိုးသတ်ေဆးဥပေဒ

 အပင်ပိုးမားကာကွယ်သည့် ဥပေဒ

 အပင်မျ ိးသစ်အကာအကွယ်ေပးေရးဥပေဒ (DAR)
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မျ ိးေစ့ဥပေဒတွင် ပါဝင်သည့် အဓိက ကများ

အဓိက ကများ

မျ ိးသစ်အသိ

အမှတ်ြပလက်မှတ်
မျ ိးေစ့အရည်အေသွးစစ်ေဆးခ

န်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

မျ ိးေစ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်

-မျ ိးေစ့တင်သွင်း၊
တင်ပိုေထာက်ခံချက်ေပးြခင်း

40



မျိုးသစ် အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ရရှိရန်

ြပညတ်ငွ်း၌ စိက်ပျို းပါက ကာင်းမွန်စွာြဖစ်ထွန်းနိင်ြခင်း ရှိ/ မရှိ၊

စမ်းသပ်စိက်ပျိုး သာ အပင်မျိုးသစ်သည် လက်ရှိအပင်မျိုးထက် သာလနွ်

ကာင်းမွန် သာအချက်များ ရှိ မရှိ နှင့် ထူးြခားသည့် အရည်အ သွး ရှိ မရှိ၊

စမ်းသပ်စိက်ပျိုး သာ အပင်မျိုးသစ်သည် လက်ရှိအပင်မျိုးထက် သာလနွ်

ကာင်းမွန် သာအချက်များ ရှိ မရှိ နှင့် ထူးြခားသည့် အရည်အ သွး ရှိ မရှိ၊

အပင်မျိုးသစ်သည် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများကိ

ထခိိက်နိင်ြခင်း ရှိ/ မရှိ။

အပင်မျိုးသစ်သည် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစမျိုးကွဲများကိ

ထခိိက်နိင်ြခင်း ရှိ/ မရှိ။
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စမ်းသပ်စိ ုက်ပျ ိးခွင် ့ ေလာက်ထားရမည့်သီးှ ံ (၁၃) မျ ိး

စဉ် ှံစား ပဲမျ ိးစုံ ဆီထွက် ဥယျာဉ် ခံသီးှံ စက်မသီးှံ

၁ စပါး မတ်ပဲ ေြမပဲ ေဂါဖီထုပ် ဝါ

၂ ေြပာင်း ပဲတီစိမ်း ေနကာ ပန်းေဂါဖီ ေရာ်ဘာ

၃ ကုလားပဲ ှမ်း

၄
ပဲစဉ်းငုံ
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သီးှံ (၁၃) မျ ိးမှ လွဲ၍ကျန်မျ ိးသစ်များအား Document Registration ြဖင့် လက်ခံေဆာင်ရွက်



 သီးှံအုပ်စုတစ်ခုချင်းအလိုက်လိုင်စင်သီးြခားေလာက်ထား

ရန်၊

 လယ်ယာသီးှံအုပ်စု

 ဥယျာဉ် ခံသီးှံအုပ်စု

 စက်မသီးှံအုပ်စု

မျ ိးေစ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်

ယခင် -
သီးှံအမျ ိးအစားတစ်မျ ိးချင်းအလိုက်



စဉ် သီးှံ
ကာလ
(ှစ)်

လိုင်စင်ခ
(ကျပ)်

လိုင်စင်သက်တမ်း
တိုးြမှင့်ခ (ကျပ)်

၁။ လယ်ယာသီးှံ ၅ ၃၀၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀
၂။ ဥယျာဉ် ခံသီးှံ ၅ ၃၀၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀
၃။ ှစ်ရှည်သီးှံ ၅ ၃၀၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀
၄။ မိဘမျ ိးလိုင်း ၅ ၃၀၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀

စဉ် အေကာင်းအရာ
ကာလ
(ှစ)်

လိုင်စင်ခ
(ကျပ)်

လိုင်စင်သက်တမ်း
တိုးြမှင့်ခ (ကျပ)်

၁။ မျ ိးေစ့အေရာင်းဆိုင် (၁) ဆိုင် ၃ ၅၀,၀၀၀ ၅၀,၀၀၀

မျိုး စ့လပ်ငန်းလိင်စင်ခ ( Fee for Seed Business Licence)

ြပည်နယ်/ တိင်းများရှိ မျိုး စ့ဆိင်များ၏လပ်ငန်းလိင်စင်ခ
( Fee for Seed shop in State / Region)



မျိုး စ့အရည်အ သွးစစ် ဆးခန်း

 စနစ်တကျ မျို း စ့နမူနာ ရယူ ပးပိြ့ခင်း၊ လက်ခြခင်း

 Purity %, Germination %, Moisture %, Free From Pest & Disease

 မျို း စ့အရည်အ သွးထိန်းသိမ်း ရး စချိန်စညန်းနှင့်အညီ စစ် ဆး

 မျို း စ့နမူနာလက်ခရရှိ ပီး(၁၅) ရက်အတွင်း စစ် ဆး တွရ့ှိချက်ထတ် ပး ရန်

မိတ္တ ူကိ TSC သိ ့ ပးပိရ့န်

 မျိုး စ့အရည်အ သွးစစ် ဆးခန်းသည် မိမိထတ် ပး သာ မျိုး စ့အရည်

အ သွး စစ် ဆး တွရ့ှိချက်အား အြပည့်အဝတာဝန်ယူရန်

 TSC၏အခါအား လျာ်စွာ စစ် ဆးမခယူရမည်။



စဉ် အမျိုးအစား ကာလ
(နှစ)်

မှတ်ပတင်လ
က်မှတ်ခ
(ကျပ်)

သက်တမ်းတိးြမင့်ခ
(ကျပ်)

၁။ မျို း စ့အရည်အ သွးစစ်
ဆးခန်း

၃ နှစ် ၃၀၀,၀၀၀ ၃၀၀,၀၀၀

မှတ်ချက်။ သက်တမ်းတိးကာလ (၃) လ ကျာ်လင်
မှတ်ပတင်ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

မျိုး စ့အရည်အ သွးစစ် ဆးခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့်မှတ်ပတင်လက်မှတ်ခ
(Fee for Registration of Seed Testing Laboratory)



(ပဒ်မ၂၂) မျို း စ့လပ်ငန်းလိင်စင်ရရှိသူသည် ဉပ ဒအရ ညန်ကားချက်

များ အားလိက်နာရန် ပျက်ကွက် သာ လိင်စင်ရရှိသူ အား-

 ပကိမ်ပျက်ကွက် ခွင့်ြပုထား သာ မျို း စ့လပ်ငန်းကိ (၃) လ မှ

(၆) လယာယီရပ်ဆိင်း၊

 ဒကိမ်ပျက် လိင်စင်ကိ (၁) နှစ်မှ (၃) နှစ် ဆိင်းင့

 တကိမ်ပျက် လိင်စင်ပယ်ဖျက်

ဥပမာ- ဥယျာဉ်ြခသီးနှတင်သွင်း သာ ကမ္ပဏီတစ်ခသည် လပ်ငန်းလိင်စင်
ရှိ သာ်လည်း ခရမ်းချဉ် (F1) မျိုး စ့အားမျိုးသစ်အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်
လာက်ထားြခင်းမရှိဘဲ စီးပွားြဖစ် ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချသည့်အတွက်
သီးနှအပ်စတစ်ခ လး၏ လပ်ငန်းလိင်စင် အား (၃)လတိတိ ရပ်ဆိင်းြခင်း

စီမခန်ခ့ွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်း
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မျို း စ့ကမ်းကျင်မဆိင်ရာ ကာ်မတီသည် မျို း စ့ထတ်ပိးပစ္စည်း ပ တွင်

ဖာ်ြပရ မည့်အချက်ကိ မှန်ကန်စွာ ဖာ်ြပရန်ပျက်ကွက်လင်

လိင်စင်ရရှိသူအား-

 ပကိမ်ပျက်ကွက် ဒဏ် ကး ငွ ပး ဆာင်၊ လိအပ်ချက်ြပုြပင်၊

အများ သိ စရန် ကြငာ ပီး ဆက်လက်ခွင့်ြပု

 ဒကိမ်ပျက် လပ်ငန်းကိ (၃) လ မှ (၆) လယာယီဆိင်းင့

 တကိမ်ပျက် လိင်စင် (၁) နှစ်မှ (၃) နှစ် ဆိင်းင့

 စကိမ်ပျက်ကွက် လိင်စင် ပယ်ဖျက်

စီမခန်ခ့ွဲ ရးနည်းလမ်းအရ အ ရးယူြခင်း



 စီမနည်းအရ ချမှတ်သည့် အမိန် ့ / ဆးြဖတ်ချက်ကိ မ ကျနပ်က

ရက် ပါင်း (၃၀) အတွင်း NSC ထအယူခဝင်နိင်

ပူးတွဲတင်ြပရန်

 TSC ၏အမိန် ့ မိတ္တ ူအမှန်

 ကျို း ကာင်း ဖာ်ြပချက်

 အတည်ြပုြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်း/ ြပင်ဆင်ြခင်း

 NSC ၏ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးြပတ်ြဖစ် စ

အယူခြခင်း



 (ပဒ်မ ၂၄) မည်သူမ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ထတ် ပးထားြခင်း

မရှိ သာ အပင်မျို းသစ်ကိ စီးပွား ရးအလိင့ှာ ထတ်လပ်ြခင်းမြပုရ။

 (ပဒ်မ ၂၅) မည်သူမလိင်စင်မရှိဘဲ မျို း စ့လပ်ငန်းကိ လပ်ကိင်ြခင်း

မြပုရ။

 (ပဒ်မ ၂၆) မျို း စ့အရည်အ သွးအာမခချက်နှင့်ကိက်ညီြခင်းမရှိ သာ၊

မျိုး စ့ အရည်အ သွးစစ် ဆးမခယူြခင်း မြပုရ သး သာ မျိုး စ့များ

ကိ ြဖန်ြ့ဖူးြခင်း မြပုရ။

 (ပဒ်မ ၂၇) မှတ်ပတင်လက်မှတ်မရှိဘဲ မျို း စ့အရည်အ သွး စစ် ဆး

ခန်း ကိ ဖွင့်လှစ်ြခင်းမြပုရ။

တားြမစ်ချက်များ(အခန်း ၁၀)



 (ပဒ်မ ၂၈)ပဒ်မ ၂၄၊ ၂၅ သိမ့ဟတ် ၂၆ ပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိ

ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက ထိသူကိ ြခာက်လထက်မပိ သာ

ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ကျပတ်စ်ဆယ်သိန်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊

ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။ ထိြ့ပင် သက် သခပစ္စည်း များကိ

လည်း ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ် သိမ်းဆည်း ရမည်။

 (ပဒ်မ ၂၉) ပဒ်မ ၂၇ ပါတားြမစ်ချက်ကိ ဖာက်ဖျက်ပါက

ြခာက်လထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ်ြဖစ် စ၊ ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်း

ထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။

ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင် သာ သက် သခပစ္စည်းများကိလည်း ြပည်သူ ့

ဘ ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းရမည်။

ြပစ်မြပစ်ဒဏ်များ( အခန်း ၁၁)



မျ ိးေစ့ဉပေဒှင့် အပင်မျ ိးသစ်ကာကွယ်ေရး ဉပေဒ င်းယှဉ်ချက်

မျ ိးေစ့ဉပေဒ အပင်မျ ိးသစ်အကာအကွယ်ေပးေရး
ဉပေဒ

စိုက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာနမှ  ဉီးေဆာင်၍ 
အေကာင် အထည်ေဖာ်သည်။

စိုက်ပျ ိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနမှ  ဦးေဆာင်
၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်သည်။

မျ ိူ းေစ့ထုတ်လုပ်သူှင့်မျ ိးေစ့ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ
ကို အကာအကွယ်ေပးသည်။

အပင်မျ ိးေမွးြမူသူကို အကာအကွယ်ေပး
သည်။

မျ ိးသစ်ြဖစ်ရန်  adaptatibility/ VCU test
ြဖင့် စစ်ေဆးရသည်။

မျ ိးသစ်ြဖစ်ရန် DUS test ြဖင့်  စစ်ေဆးရ
သည်။

မျ ိးေစ့လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူှင့်ဝယ်ယူသူ
ကားေပါင်းကူးသဖွယ်ေဆာင်ရွက်ေပးသည်။

မျ ိးေမွးြမူထုတ်လုပ်သူှင့် မျ ိးေစ့လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်သူကား ေပါင်းကူးသဖွယ်ေဆာင်
ရွက်ေပးသည်။

မျ ိးေစ့လုပ်ငန်းဖွံ့ဖိးတိုးတက်ရန် မျ ိးေစ့လုပ်ငန်းဖွံ့ဖိးတိုးတက်ရန်

၂၀၁၁ခုှစ် တွင်ထုတ်ြပန်သည်။ ၂၀၁၆ခုှစ် တွင်ထုတ်ြပန်သည်။



CERP Plan 2.1.7 (b) အရ မျ ိးေစ့ထုတ်ဧက(၁)သိန်းထုတ်လုပ်ြခင်း
တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်အလိုက် အရည်အေသွးေကာင်းစပါးမျ ိး (HQV)   

(၃၀၆၆၅)ဧက ှင့် အထွက်ေကာင်းစပါးမျ ိး (HYV) (၆၉၃၃၅) ဧက စုစု

ေပါင်းဧက(၁)သိန်း

ရည်ရွယ်ချက်

 စိုက်ပျ ိးသီးှံအထွက်ူန်းတိုးတက်ေစေရးှင့် အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ရန်

အတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်ြဖစ်သည့်  သွင်းအားစုများတွင်တစ်ခုအပါအဝင်

ြဖစ်ေသာ မျ ိးေကာင်းမျ ိးသန့်မျ ိးေစ့များအား ေတာင်သူများ လိုအပ်သည့်ပမာဏ

ကို လိုအပ်သည့်အချနိ်တွင် အလွယ်တကူရရှိ အသုံးြပိုင်ရန်၊

 COVID-19 ကပ် ေရာဂါေကာင့် ေတာင်သူများအေပါ ထိခိုက်မမရှိေစေရးကူညီ

ပံ့ပိုး ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ရန်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးေပးိုင်ရန်



စီမံကိန်းကာလ ‐ ၂၀၁၉‐၂၀၂၀

ရန်ပုံေငွရရှိသည့် ဇစ်ြမစ် ‐ GRF

ေထာက်ပံ့ေပးသည့်ပမာဏ ‐ ၁၄၉၁၁.၃၃၀ကျပ်သန်း

ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့သည့် ခိုင်ေပါင်း ‐ (၇၁)ခိုင်

မိ့နယ်ေပါင်း ‐ (၃၀၈) မိ့နယ်

ေတာင်သူအေရအတွက် ‐ (၂၉၅၉၁)ဦး



ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။


