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ပြည္ထောင္စုသမ္မတပမန္မာနိုင္ငံထတာ္အစိုးရ 

အထသးစားနြင့္အလတ္စားစီးြျားထရးလုြ္ငန္းမ်ားဖျံ ့ဖဖိုးတုိးတက္ထရး 

လုြ္ငန္းထကာ္မတီ 



မာတိကာ 

 

 စဉ် အ ကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 

 ၁။  နိဒါန်း ၁-၂ 

 ၂။  ရည်ရွယ်ချက ် ၃ 

 ၃။  ဒသအလိက်ပါဝင်ြပသသည့်ထတ်ကန်အမျိုးအစားများ ၃-၄ 

 ၄။  MSME များအတွက် အ ထာကအ်ကြူဖစ် စမည့်  ၅-၆ 

   ဆွး နွးပွဲနှင့် နှီး နှာဖလှယ်ပွဲများ 

 ၅။  ပထမအကိမ်မှ စတတ္ထအကိမ်အထိ  MSMEs ထတ်ကန်များ ၇-၉ 

  ဒသတွင်းြပပွဲနှင့် ပိုင်ပွဲများတွင် ဆရရှိခဲ့ သာ လပ်ငန်းရှင ်  

  များ၏ အကျဉ်းချုပ်ဇယား 

 ၆။ ပထမအကိမ်မှ စတတ္ထအကိမ်အထိ  MSMEs ထတ်ကန်များ ၁၀-၂၇ 

ဒသတွင်းြပပွဲနှင့် ပိုင်ပွဲများတွင် ဆရရှိသူများ  

 ၇။  ပထမအကိမ်မှ စတတ္ထအကိမ်အထိ  MSMEs ထတ်ကန်များ၏ ၂၈-၄၇ 

  ြပပဲွနှင့် ပိုင်ပဲွ ပီး နာက်  ရရှိလာ သာ အကျိုး ကျးဇူးများ 

 ၈။  သးသပ်တင်ြပချက် ၄၈-၄၉ 

 ၉။  ရှ ဆ့က် ဆာင်ရွက်မည့် ြပပွဲ၊ ပိုင်ပွဲအစီအစဉ်များ ၄၉ 

 ၁၀။  ရလဒ်များအ ပ အ ြခခ၍ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့်အစီအမများ ၄၉-၅၀ 

 ၁၁။  နိဂး ၅၀ 

 



 

 

 

 

 

 

 

၁။ အ သးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီ 

၏လမ်းညန်မြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်နှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီးအတွင်းရိှ အငယ်စား၊ အ သးစားနှင့် 

အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ (MSMEs) ၏ ပထမအကိမ် ဒသတွင်း ထတ်ကန် ြပပဲွနှင့် 

ပို ငပ်ွဲကိ မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ မန္တ လး မိုတ့ွင် (၂၃.၂.၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ(၂၅.၂.၂၀၁၈) ရက် န ့

အထိလည်း ကာင်း၊ ချင်းြပည်နယ်၊ မ ကွးတိင်း ဒသကီးနှင့် ရခိင်ြပည်နယ်အတွင်းရိှ အငယ်စား၊  

အ သးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ (MSMEs) ၏ ဒတိယအကိမ် ဒသတွင်း 

ထတ်ကန်များြပပွဲနှင့် ပိုင်ပဲွကိ မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ မ ကွး မိုတ့ွင ် (၂၄.၃.၂၀၁၈) ရက် နမ့ှ 

(၂၆.၃.၂၀၁၈)ရက် နထ့ိလည်း ကာင်း၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ အငယ်စား၊ 

အ သးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ (MSMEs) ၏ တတိယအကိမ် ဒသတွင်း 

ထတ်ကန်ြပပွဲနှင့် ပို င်ပွဲကိ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး၊ ပသိမ် မိုတ့ွင် (၁၂.၅.၂၀၁၈)ရက် နမ့ ှ

(၁၄.၅.၂၀၁၈)ရက် နအ့ထိလည်း ကာင်း၊ ကယားြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်းရိှ အငယ်စား၊  

အ သးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ (MSMEs) ၏ စတတ္ထအကိမ် ဒသတွင်း 

ထတ်ကန်ြပပွဲနှင့် ပိုင်ပွဲကိ ရှမ်းြပည်နယ်၊ တာင် ကီး မို တ့ွင် (၂၉.၆.၂၀၁၈)ရက် နမ့ှ 

(၁.၇.၂၀၁၈) ရက် နထ့ိလည်း ကာင်း အာင်ြမင်စွာကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။  

၂။ ထတ်ကန် ပို င်ပွဲများတွင် အငယ်စား၊ အ သးစားနှင့်အလတ်စားလပ်ငန်းရှင်များမှ တီထွင် 

ဆန်းသစ်မများ၊ ခတ်မီအ တွးအ ခ များြဖင့် အရည်အ သွးြပည့်မီစွာ ထတ်လပ်ထားသည့် 

ထတ်ကနမ်ျားြဖင့် ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ခ့ဲကပါသည်။ ြပပွဲ ပို င်ပွဲများတွင ်ပါဝင်ြပသကသူ လပ်ငန်းရှင် 

များ၊ ဒသခြပည်သူများနှင့် ဒသအလိက် MSME များ အားလးအတွက် အကျို း ကျးဇူးများစွာ 

ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး 

လပ်ငန်း ကာ်မတီ၏ လမ်းညန်မြဖင့် MSMEs များ၏ ဒသတွင်း 

ထတ်ကန်ြပပွဲနှင် ့ ပိုင်ပွဲများ ကျင်းပ ပီးစီးမ အစီရင်ခစာ 

 နိဒါန်း 



ပထမအကိမ် မှ စတတ္ထအကိမ်ထ ိMSMEs Products ဒသတွင်းြပပွဲနှင့် ပို င်ပွဲ 

မှတ်တမ်းဓါတ်ပများ 

၂ 

ပထမအကိမ် MSMEs Products ဒသတွင်းြပပွဲနှင့် ပိုင်ပွဲ  
(မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ မန္တ လး မို )့  

ဒတိယအကိမ် MSMEs Products ဒသတွင်းြပပွဲနှင့် ပိုင်ပွဲ  
(မ ကးွတိင်း ဒသကးီ၊ မ ကွး မို )့ 

တတိယအကိမ် MSMEs Products ဒသတွင်းြပပွဲနှင့် ပိုင်ပွဲ  
(ဧရာဝတတီိင်း ဒသကီး၊ ပသိမ် မို )့ 

စတတ္ထအကိမ် MSMEs Products ဒသတွင်းြပပွဲနှင့် ပိုင်ပွဲ  
(ရှမ်းြပည်နယ်၊ တာင်ကီး မို )့ 



 

၃။ ဒသတွင်း ထတ်ကန်ြပပဲွနှင့် ပိုင်ပဲွများ ကျင်းပရြခင်းမှာ MSMEs လပ်ငန်းများ၏ 
ထတ်လပ်မ၊ ကန်သွယ်မ၊ ရင်းနှီးြမုပ်နှမနှင့် စီးပွား ရးဖွ ဖ့ို းမ အား ကာင်းလာ စရန်၊ ပါဝင် 
ြပသသူအချင်းချင်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင် စရန်၊ ထတ်ကန်အရည်အ သွး၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မ 
များကိ လ့လာနိင် စရန်၊ ဒသအလိက် ထတ်ကန်များက ိစားသးသူများနှင့် မိတ်ဆက် ပးနိင် 
ရန်၊ ထတ်လပ်မမှ ကန်သွယ်မအထိ လပ်ငန်းစဉ်တစ် လျာက်အတွင်း လိအပ်ချက်များကိ ပိမိ 
နားလည်ဆန်းစစ်အ ြဖရှာနိင် စရန်နှင့် အစိးရက ၊ ပဂ္ဂလိကက ၊ မိတဖ်က်အဖဲွအ့စည်းများ 
နှင့် MSME များ နီးကပ်စွာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် Regional Trade Promotion မှ 
International Market အတွင်းသိ ့ လွယ်ကူစွာ ဝင် ရာက်နိင် စရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ 
ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

၄။ ပထမအကိမ် မှ စတတ္ထအကိမ်အထိ MSMEs  Products ဒသတွင်း ြပပဲွနှင့် ပိုင်ပဲွတွင် 
ပါဝင်ြပသ ရာင်းချသည့် ထတ်ကန်အမျို းအစားများနှင့် ပို င်ပွဲဝင်သည့် လပ်ငန်းအ ရအတွက် 
များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်- 

စဉ ်
ကျငး်ပခဲ့သည့်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ ်

ပါဝင်ြပသသည့် 
ြပခန်းနှင့် 
လပ်ငန်းရငှ် 
အ ရအတွက ်

ပိုင်ပွဲဝင် 
အ ရ 
အတွက် 

ပါဝင်ြပသခဲ့သည့် 
ထတ်ကန်အမျိုးအစားများ 

၁။ ကချင်ြပည်နယ ်
နှင့်  မန္တ လးတိင်း 
ဒသကီး  

(၁၆၂) ခန်း 
(၁၁၀) ဦး 

(၃၉) ဦး - ဒသထွက်စား သာက်ကန်များ၊           
- စားသးဆီအမျိုးမျိုး၊                           
- ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းသးပစ္စည်းများ၊  
- ပယင်း ပစ္စည်းများ၊                            
- လယ်ယာသး ြမသဇာနှင့်စက်ပစ္စည်းများ၊
- သစ်အ ချာထည ်ထတ်ကန်များ၊           
- လပ်စစ်နှင့် ITပစ္စည်းများ၊                   
- လူသးကန် ပစ္စည်းများ၊                       
- ကးသွန်း လပ်ငန်းများ၊                    
- ကိမ်ဝါး အ ချာထည ်ပစ္စည်းများ၊         
- တိင်းရင်း ဆးအမျိုးမျိုး၊ 

၂။ ချင်းြပည်နယ်၊ 
မ ကွးတိင်းနှင့် 
ရခိင်ြပည်နယ ်

(၁၅၇) ခန်း 
(၁၀၃) ဦး 

(၃၆) ဦး -  ဒသထွက်စား သာက်ကန်များ၊ 
-  စားသးဆီအမျိုးမျိုး၊  
-  ဆာက်လပ် ရး လပ်ငန်းသးပစ္စည်းများ၊ 
 

ရည်ရွယ်ချက ်

ဒသအလိက် ပါဝင်ြပသသည့် ထတ်ကန်အမျိုးအစားများ 

၃ 



စဉ ်
ကျငး်ပခဲ့သည့်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပည်နယ ်

ပါဝင်ြပသသည့် 
ြပခန်းနှင့် 
လပ်ငန်းရငှ် 
အ ရအတွက ်

ပိုင်ပွဲဝင် 
အ ရ 
အတွက် 

ပါဝင်ြပသခဲ့သည့် 
ထတ်ကန်အမျိုးအစားများ 

    -  ပယင်းပစ္စည်းများ၊       
-  လယ်ယာသး ြမသဇာနှင့်စက်ပစ္စည်း 
များ၊  

- သစ်အ ချာထည ်ထတ်ကန်များ၊           
- လပ်စစ်နှင့် အိင်တီပစ္စည်းများ၊             
- လူသးကန် ပစ္စည်းများ၊                       
- ကိမ်ဝါး အ ချာထည်ပစ္စည်းများ၊ 

၃။ ဧရာဝတီတိင်း 
ဒသကီး 

(၁၆၂) ခန်း 
(၉၈) ဦး 

(၃၀) ဦး -  ဒသထွက်စား သာက်ကန်များ၊ 
-  စားသးဆီအမျိုးမျိုး၊  
-  စပါးခွ   သဘာဝ လာင်စာ တာင့်၊  
-  ဒသ ထွက်ဆန်နှင့် ြမသဇာများ ၊ 
-  လယ်ယာသးစက်ပစ္စည်းများ၊ 
-  လပ်စစ်နှင့်အိင်တီပစ္စည်းများ၊   
-  နလှန်းဆားအမျိုးမျိုး၊  
-  လူသးကန်ပစ္စည်းများ၊ 
-  ကိမ်ဝါး  အ ချာထည်ပစ္စည်းများ၊ 
-  တိင်းရင်း ဆးအမျို းမျို း 

၄။ ကယားြပည်နယ်
နှင့်ရှမ်းြပည်နယ ်

(၁၂၉) ခန်း 
(၇၄) ဦး 

(၂၄) ဦး - ဒသထွက်စား သာက်ကန်များ၊ 
-  ဒသထွက် လက်မထတ်ကန်များ၊ 
-  သီးနှ တန်ဖိးြမင့်ထတ်ကန်များ၊ 
-  လယ်ယာလပ်ငန်းသးစက်ကိရိယာ   
 များ၊ 

-  သီးနှအ ြခာက်ခစက်များ၊ 
-  ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းသးပစ္စည်း    
 များ၊ 

- IT နည်းပညာဆိင်ရာ ဝန် ဆာင်မ  
 များ၊ 

-  ရိးရာအဝတ်အထည်နှင့် 
အစားအ သာက် အမျိုးမျိုး၊ 

-  နိင်ငြခား ဆးအမျို းမျို းနှင့်    
 တိင်းရင်း ဆးအမျိုးမျိုး၊ 
 လူသးကန်ပစ္စည်းအမျို းမျို း၊ 

၄ 



 

 

စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပညန်ယ် 
ဟာ ြပာ ဆွး နွးခဲ့သည့် 
အ ကာင်းအရာများ 

ဟာ ြပာ ဆွး နွးသ ူ

၁။ မန္တ လးတိင်း 
ဒသကီး  

- "Development for Small & Medium 
Sized Food Enterprise in Myanmar" 

- "SME Loan Support" 
- "CGI Scheme in Myanmar" 
- "SME Loan Support" 
- "SME Loan Support" 
- "SME Loan Support" 

ဦးတင်လင်း(Myanmar 
Engineering Socitety)  
ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ ်
ြမန်မာ့အာမခလပ်ငန်း      
CB Bank               
SMIDB Bank 
KBZ Bank 

၂။ မ ကွးတိင်း 
ဒသကီး 

- "အမျိုးသားပိက့န်မဟာဗျူ ဟာနှင့် ချိတ်ဆက်  
၍ ဒသထွက်ကန် SME ဖွဖိ့ းုတိးတက် ရး" 

- “Food Safety Infrastructure” 
- "Financial Literacy " 
- "Business Opportunity In Modern 

Retail " 

ဦး အာင်ကည်စိး (UMFCCI) 
 
ဒညနမ်ှူ း ဦးစိးနိင်  
Dr. မစိ ြပဉာဏ် (MIP)      
ဒ လှလှနှင်း(ြမန်မာနိင်င 
လက်လီ ရာငး်ချသူများအသင်း) 

၃။ ဧရာဝတီတိင်း 
ဒသကီး 

- "Unique Product, Unique Region"  
 

ဦး အာင်ကည်စိးနှင့်  
ဒ ခိင်ခိင်နွယ်( ြမန်မာနိင်င  
လက်လီ ရာင်းချသူများအသင်း) 

  - "Ayeyarwaddy Bank Products and 
Services" 

- "MEB မ ှ SME ချး ငွထတ် ချး ပး န 
မအ ြခအ န" 

ဦး နစိးရ (ဧရာဝတီဘဏ)် 
 
ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ ်

၄။ ကယားြပည်နယ် 
နှင့် ရှမ်းြပည်နယ် 

SME လပင်န်းများဖွ ဖ့ို းတိးတက် ရး ဆွး နွးပွဲအခမ်းအနား 
(၂၉.၆.၂၀၁၈)ရက် န ့

  - "Unique Product, Unique Region"  
 

ဦး အာင်ကည်စိး 
(အတွင်း ရး မှူ း၊ လပင်နး် 
သးသပ်မအစီရင်ခ ရးအဖွဲ  ့)၊ 
ဒါက်တာ အာင်သိနး် 

(အဖွဲ ဝ့င၊် SME လပင်န်း 
ကာ်မတ)ီ၊ 
ဦးမျိုးမင်း အာင် 
(ဒ-ဥက္က ဌ၊ ြမန်မာနိင်ငလက်လီ 
ရာင်းချ သူများအသင်း)၊  
ဦးြမင့်ဦး(သရက်လပ်ငန်းရှင်)၊ 
ဦး ငွထွန်း( ကာဖ်လီပင်နး်ရငှ)် 

MSME များအတွက် အ ထာကအ်ကြူဖစ် စမည့် ဆွး နွးပွဲများနှင့်နှီး နှာဖလှယ်ပွဲများ

၅ 



စဉ ်
တိင်း ဒသကီး/ 

ြပညန်ယ် 
ဟာ ြပာ ဆွး နွးခဲ့သည့် 
အ ကာင်းအရာများ 

ဟာ ြပာ ဆွး နွးသ ူ

  - "SMIDB Bank Products and 

Services" 

- "MEB မ ှ SME ချး ငွထတ် ချး ပး န 

မ အ ြခအ န" 

- "စား သာက်ကန ် SME လပင်နး်များနငှ့် 

ပတ်သက်၍ ဆာင်ရန် ရှာင်ရန ် ဥပ ဒ 

နည်းဥပ ဒများ" 

 

ဒါက်တာ ဇယျာညွန် ့

(SMIDB, CEO) 

ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ ်

 

ဒါက်တာ နလင်း(တာဝန်ခ၊   

ရှမ်းြပည်နယ်၊ အစားအ သာက ်

နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာန) 

 
  SME ထတ်ကနမ်ျားအား မိတ်ဆက်ြခင်းအခမ်းအနား 

(၃၀.၆.၂၀၁၈)ရက် န ့

  - ကိရီးယားနိင်ငထတ် အ ြခာက်ခစက်နှင့် 

ပတ်သက ်၍ မတိ်ဆက်ရှင်းလင်းြခင်း၊ 

- Good Brother Co.,Ltd၊ လယ်ယာသး 

စက်ပစ္စည်းများနငှ့် ပတ်သက်၍ မိတ်ဆက် 

ရှင်းလင်းြခင်း၊ 

- " ရသူရိန်လငး်"ကမ္ပဏီ၊ အ ြခာက်ခစက် 

ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်းမ ှထတလ်ပပ် 

အဆင့်ဆင့်ရှင်းလင်းြခင်း၊ 

- "ရီရငှ်း"ကမ္ပဏီ၊ 

လယ်ယာသးထွန်စက်များအ ကာင်း 

ရှင်းလင်း ဆွး နွးြခင်း၊ 

JROOT မ ှကိရီးယား 

ကမး်ကျင်ပညာရငှ ်

(Good Brother  Co.,Ltd)မ ှ 

 တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး 

 

" ရသူရိန်လငး်"ကမ္ပဏီမှ  

  တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး 

 

"ရီရငှ်း"ကမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသ ူ

တစ်ဦး 

 

  Business Matching အခမ်းအနား(၂၉~၃၀.၆.၂၀၁၈)ရက် န ့

  - ရှမ်းြပည်နယ ် နှင့် ကယားြပည်နယမ်ှ 

MSMEs လပ်ငန်းရငှ်(၂၅)ဦးနှင့် ကမ္ပဏ ီ

များမ ှ ကိယ်စားလှယ်များ Matching 

ြပုလပ်ြခင်း၊ 

City Mart HoldingCo.,Ltd 

(CMHL)  

 ABC Convenience Store  

 (ABC) 

 

၆ 





၁။

(သပးတအံသူီဵ ျဖငံဴထတုလံပုေံသာ 

ေရခ့ို ဵခနံဵ သုဳဵ  ပစ္စညံဵ မ့ာဵ

( ေြြေဵသးနံဵ ပစ္စညံဵ အမ့ို ဵမ့ို ဵ၊ (ခ့ငံဵ ေတာငေံြောဖံေီစမဴ ္သဘာဝ ( ျပညပံသိုပဴါ တငပံိုလဴ့ြေရံ္ိသညံဴ ဖနိပ၊ံ ဂ့ီဵ တိုြေဖံတ၊ံ အလပ္နံဵ အိုဵ ၊

ဖိုြေဘံာ ရပုထံမု့ာဵ၊ ပလာစတာ ေြောဖံမီှုနံနဴင္ံဴ ေြောဖံအီေျခခ ဳ ဝါဵငါဵမျှာဵတြဳေိုငံဵ မ့ာဵ  မ့ြေနံာ္ဂ့ီဵ ချွတဖံတစံသညမံ့ာဵ

ရပုထံမု့ာဵ ထတုလံပုျံခငံဵ ) Scrab မ့ာဵ ထတုလံပုျံခငံဵ ) ထတုလံပုျံခငံဵ ) ထတုလံပုျံခငံဵ )

"ြြောငါဵပးငံဴ" "Hornbill Chin Coffee" "ေလာ္တံြေ ံြေမု္ပဏလီမီတိြေံ" “Gift of Nature”

၂။

(သဘာဝေရဆိုဵ သနံစဴငေံဆဵရည၊ံ

 စပါဵလငျံခငေံျပဵေဆဵ၊ (ရမ္ံဵ စြေ္က ူ၊ ထီဵ ၊ မီဵ ပုဳဵ  နင္ံဴ 

(ပယငံဵ  ြေ့နံဵ မာေရဵအေထာြေံ သဘာဝေခါငံဵ ေလျှာရံည၊ံ (ပယငံဵ လမိံဵ ေဆဵ၊ ရ္ူ ေဆဵ၊ ယပေံတာင၊ံ ရိုဵ ရာပစ္စညံဵ မ့ာဵ

အြေျူပုပစ္စညံဵ နင္ံဴ အမ့ို ဵသမီဵ  လြေသံနံစဴငေံဆဵရည၊ံသဘာဝ ေခါငံဵ အုဳဵ  အစရ္ိသညံဴပစ္စညံဵ မ့ာဵ ထတုလံပုျံခငံဵ )

အလြ္ေနုပံစ္စညံဵ မ့ာဵ အခ့ို မှုနံအဴစာဵထိုဵ အမှုနံမဴ့ာဵ ထတုလံပုျံခငံဵ )

ထတုလံပုျံခငံဵ ) ထတုလံပုျံခငံဵ )

"ေရွှေအပုေံဆာငံဵ " "ဆရာဘိုငအံို" "ေဒ်ယယုေုေဵ" “ေရွှေေြေ့ဵသာ”

၃။

(စးနံပဴစတံာယာေဟာငံဵ မ့ာဵအာဵ

(သဆဳူဵ ှြေို ဵ၊ သဆဳူဵ ှြေို ဵ (ဇီဵ ြေးြေရံပု၊ံေမ့ာြေရံပု၊ံနဂါဵရပု၊ံ လသူုဳဵ ြေနုပံစ္စညံဵ ၊ စြေမံှု (ြေယာဵရိုဵ ရာ ဂ့ပခံတု ံ

ဘလတိဓံာဵ၊ သဇဳြောနင္ံဴ ဆငရံပု၊ံနင္ံဴ အျခာဵအရပုမံ့ို ဵစုဳ လယယံာသုဳဵ နင္ံဴစြေယံန္တရာဵသုဳဵ   အထညမံ့ာဵထတုလံပုျံခငံဵ )

ခ့နိံဵ လငံဴမ့ာဵထတုလံပုျံခငံဵ )  ထတုလံပုျံခငံဵ )  ပစ္စညံဵ မ့ာဵအျဖစ ံျပနလံညံ

ထတုလံပုျံခငံဵ )

"Super Star" "ေရွှေလြေရံာ" "ဦဵေြေ့ာေံေဵ" “ေဒဵေဒဵ” 

၄။

(ရာ္ဵေစာငံဵ လြေပံတပံငမံ ္ဆီဵ ၊ (နိုထဴးြေပံစ္စညံဵ မ့ာဵ ျဖစသံညံဴ 

(သစတံိုသစစံမ့ာဵြေို အသုဳဵ ျပု၍ ဝမံဵ ၊ ေသးဵ ၊ ေလမန္ံ နးာဵနို၊ဴ ဒနိခံ့ဉ၊ံ ေထာပတ၊ံ 

အမိသံုဳဵ /ဟိုတယံ/ဥယ့ာဉပံနံဵ ျခသဳုဳဵ   ရာ္ဵေစာငံဵ လြေပံတ ံ  Organic ေထာပတြံေးတြံေီဵ ထတုလံပုျံခငံဵ )

ပရိေဘာဂအလပ္စ္စညံဵ မ့ာဵ ေဆဵမ့ာဵ ထတုလံပုျံခငံဵ )

ထတုလံပုျံခငံဵ )

"Mr. Teak" " ပခြုေ္က ူဆရာေအဵ" “ရငံွ ငမိံဵ ေအဵ”

၅။

(နဳသဴာျဖူအေမွှေ တိုငနံင္ံဴ 

နဳသဴာဖေယာငံဵ တိုငမံ့ာဵ

ထတုလံပုျံခငံဵ )

"ဝသိာခါ"

ပူဵ တးဲ တတယိဆ ု- အမိသံုဳဵ /ဟိုတယံ/ဥယ့ာဉပံနံဵ ျခသဳုဳဵ ပရိေဘာဂမ့ာဵ

ဒတုယိဆ ု- ပယငံဵ ပရပုဆံ၊ီ ပယငံဵ ရ္ူ ေဆဵ ဒတုယိဆ ု- သဘာဝေခါငံဵ ေလျှာရံည၊ံ စပါဵလငျံခငေံဆဵ ဒတုယိဆ-ုပယငံဵ ေခါငံဵ အုဳဵ ဒတုယိဆ ု- ရိုဵ ရာပစ္စညံဵ မ့ာဵ

တတယိဆ ု- သဆဳူဵ ှြေို ဵ၊ သဆဳူဵ ှြေို ဵဘလတိဓံါဵ တတယိဆ ု- အနုံဵ သီဵ ေျခာြေလံြေမံှုပညာထတုြံေနုံ တတယိဆ-ု ြောဵတာယာျဖငံဴျပုလပုေံသာေရဇလာဵ တတယိဆ ု- ြေယာဵရိုဵ ရာအထညမံ့ာဵ 

ပထမဆ ု- ေြြေဵသးနံဵ ထညံ ပထမဆ ု- ခ့ငံဵ ေတာငေံြောဖံီ ပထမဆ ု- ျပညပံပိုြဴေနု ံထီဵ ရိုဵ ဝါဵ ပထမဆ ု- ေရခ့ို ဵခနံဵ သုဳဵ ပစ္စညံဵ မ့ာဵ

အငယစံာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ

(ဧရာဝတတီိုငံဵ ေဒသှြေီဵ ) (ြေယာဵျပညနံယနံင္ံဴ ရမ္ံဵ ျပညနံယ)ံ

ပထမအှြေမိမံ ္စတတု္ထ အှြေမိထံ ိMSMEs ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲမ့ာဵတးင ံဆရုရ္ိခဲဴေသာလပုငံနံဵ မ့ာဵ၏Summarized Data ဇယာဵ

၇

စဉံ

ပထမအှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ ဒတုယိအှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ

အငယစံာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ အငယစံာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ

(ြေခ့ငျံပညနံယနံင္ံဴ မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှြေီဵ ) (ခ့ငံဵ ျပညနံယ၊ံ ရခိုငျံပညနံယနံင္ံဴ မေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြေီဵ )

တတယိအှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ စတတု္ထ အှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ

အငယစံာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ

ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- ဆီဵ ၊ ဝမံဵ ၊ ေသးဵ ၊ေလမန္ရံာ္ဵေစာငံဵ လြေပံတေံဆဵဝါဵ ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- နိုေဴထာပတြံေးတြံေီဵ ၊ နိုထဴးြေပံစ္စညံဵ မ့ာဵ

ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- နဳသဴာျဖူအေမွှေ တိုငံ



၁။ ပထမဆ ု- Green Tea

(ေဆာြေလံပုေံရဵလပုငံနံဵ သုဳဵ ၊ (ျပညတံးငံဵ ေစ့ဵြေးြေသံာမြေ

(အသငံဴစာဵျမနမံာြြေြေသံာဵ  အလြ္ေနုလံပုငံနံဵ သုဳဵ ၊ တရိစိ္ဆာနံ  ဥေရာပ/အာရန္ိုငငံမဳ့ာဵမာ္ပါ (Green Tea လြေဖံြေေံျခာြေံ

ဆီဵ ခ့ို ဆနျံပုတ၊ံ ဆနလံုဳဵ အစာနင္ံဴေျမြသဇာလပုငံနံဵ သုဳဵ   ှြေို ြေနံစ္သံြေစံးာဝယယံူ ထတုလံပုျံခငံဵ )

ညို ဆနျံပုတမံ့ာဵထတုလံပုျံခငံဵ ) ေျမဖေယာငံဵ မှုနံ ဴအမ့ို ဵမ့ို ဵ လ့ြေရံ္ိသညံဴ ပသုမိထံီဵ မ့ာဵအာဵ 

ထတုလံပုသံညံဴလပုငံနံဵ ) ထတုလံပုျံခငံဵ )

"သာဵသာဵ ဆနျံပုတ"ံ "ဝငံဵ စန္ဒာ" "ေရွှေစာ" “Nara” 

၂။
ဒတုယိဆ ု- ယိုစုဳအမ့ို ဵမ့ို ဵ

(ေအာဂံနဲစေံခါငံဵ ေလျှာရံည၊ံ

(GMP စနစနံင္ံဴအညထီတုလံပုံ ( ေလာငစံာြေနုြံေ့မှုနင္ံဴ ဆပျံပာ၊ body lotion ၊ ေရမလို (ယိုစုဳအမ့ို ဵမ့ို ဵ၊ ဝိုငအံမ့ို ဵမ့ို ဵ၊ 

ထာဵသညံဴ Coffee Cherry ၊ အခ့နိပံိုမိုသြေသံာ ထိေရာြေံ  လြေသံနံဆဴ၊ီ လြေေံဆဵဆပျံပာ၊ ဟငံဵ ခတမံှုနံ ဴမ့ို ဵစုဳ 

Instant  Coffee နင္ံဴ သဘာဝ အြေ့ို ဵရ္ိေစသညံဴ မီဵ ဖိုမ့ာဵ အဝတေံလျှာဆံပျံပာ၊မ့ြေနံာ္ျဖနံဵ ထတုလံပုျံခငံဵ )

ေြောဖံမီ့ာဵ ထတုလံပုျံခငံဵ ) ထတုလံပုျံခငံဵ ) toner မ့ာဵထတုလံပုျံခငံဵ )

"Great Ever Top One Co.,Ltd" "ျမနမံာေဴျမ" "United Myanmar & Asia Co.,Ltd"
“ပငလံုဳ” စာဵေသာြေြံေနုလံပုငံနံဵ

၃။ ပူဵ တးဲ ဒတုယိဆ ု- ေြောြေရံိုဵ မှို

(ဝါဂးမံဵ အဆငံဴမစ္ွပီဵ ြေနုေံခ့ာ

အဆငံဴထြိေိုယတံိုငထံတုလံပုံ (ဓါတပုစ္စညံဵ နင္ံဴဆိုဵ ေဆဵမ့ာဵ

(သဘာဝသီဵ န္ဳမ ္ေခတမံနီညံဵ လ့ြေရံ္ိသညံဴ ေစာင၊ံ အပိယံာခငံဵ ၊ မပါဝငသံညံဴ အသငံဴစာဵ ငါဵနပ္ံ (ြြေယသံီဵ မှို၊ ေငးနင္ံဵ မှို၊

ပညာျဖငံဴထတုလံပုထံာဵသညံဴ တဘြေေံစာင၊ံ လုဳခ့ည၊ံ စာဵ အေခ့ာငံဵ ေျခာြေ၊ံ အသငံဴစာဵ ေြောြေရံိုဵ မှို

အလြ္ေနုပံစ္စညံဵ မ့ာဵ ပးဲခငံဵ နင္ံဴ ဟိုတယလံပုငံနံဵ ငါဵနပ္အံျပာဵေျခာြေနံင္ံဴ ငါဵပိ ထတုလံပုျံခငံဵ )

ထတုလံပုျံခငံဵ ) သုဳဵ ပစ္စညံဵ မ့ာဵထတုလံပုျံခငံဵ ) ေထာငံဵ မ့ာဵ ထတုလံပုျံခငံဵ )

"ေြောငံဵ ဆြေဝံတ"ီ "ဂဠုနမံငံဵ ညေီနာင"ံ "ေဇာအံဏ္ဏဝါ" “ြေေလာမှို” စိုြေပံ့ို ဵေရဵလပုငံနံဵ

၄။

(ရာ္ဵေစာငံဵ လြေပံတမံ ္

ေခါငံဵ ေလျှာရံည၊ံ ဆပျံပာ၊ 

(FDA အသအိမတ္ျံပု ရာ္ဵေစာငံဵ လြေပံတယံို၊ (အငံဵ ရိုဵ ရာပိုဵ ထညနံင္ံဴ 

လြေမံတ္ ံရရ္ိထာဵသညံဴ ဓါတစံာခ့ြေေံဆဵ၊ အဆြီေ့ဂ့ငံဵ ခ့ညထံညအံမ့ို ဵမ့ို ဵ

သဘာဝဇီဵ ေဖ့ာရံညနံင္ံဴ မနြံေ့ညံဵ  ပ့ာဵသပဳရုာေပါငံဵ ၊ ေြေ့ာြေခံ့ဉံ ထတုလံပုျံခငံဵ )

 ေဖ့ာရံညထံတုလံပုျံခငံဵ ) ဆပျံပာမ့ာဵထတုလံပုျံခငံဵ )

"စေလေရ္ ေဴဆာငံ" "ေအာငေံတာဝံင"ံ “ပဒမု္မာ”

၅။

(လယယံာသုဳဵ စပါဵေ ခေလ္ ဴ

(ျပညပံသးငံဵ ြေနုအံစာဵထိုဵ  စြေမံ့ာဵအာဵဝယသံစူတိတံိုငံဵ ြေ့ 

ြြေြေစံာမ့ာဵထတုလံပုျံခငံဵ ) အေသဵ၊ အလတ၊ံအှြေီဵ  (၃) မ့ို ဵ

ခးဲ၍ ထတုလံပုျံခငံဵ )

"ေြေ့ာ ံအသာဵတိုဵ ြြေြေစံာ" "ေပ်လးငံ"

၆။

(ှြေမိ/ံဝါဵ/ေဗဒါ/သင ံတိုမဴ ္

ျခငံဵ ေတာငံဵ ၊ ဖနိပ၊ံ ဦဵထတု၊ံ 

အတိ ံအစရ္ိသညံဴပစ္စညံဵ မ့ာဵအာဵ 

ဒဇီိုငံဵ စုဳလငစံးာ ထတုလံပုျံခငံဵ )

"Aung Family"

တတယိဆ ု- အငံဵ ရိုဵ ရာပိုဵ ထညံ

ဒတုယိဆ ု- (သစရံးြေသံစြံေိုငံဵ ၊ ထငံဵ ၊ မီဵ ေသးဵ ) မီဵ ဖို ဒတုယိဆ ု- ေအာဂံနဲစေံခါငံဵ ေလျှာရံည၊ံ ေရမလိုလြေသံနံဆဴီ

(ခ့ငံဵ ျပညနံယ၊ံ ရခိုငျံပညနံယနံင္ံဴ မေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြေီဵ ) (ဧရာဝတတီိုငံဵ ေဒသှြေီဵ ) (ြေယာဵျပညနံယနံင္ံဴရမ္ံဵ ျပညနံယ)ံ

ပထမအှြေမိမံ ္စတတု္ထ အှြေမိထံ ိMSMEs ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲမ့ာဵတးင ံဆရုရ္ိခဲဴေသာလပုငံနံဵ မ့ာဵ၏Summarized Data ဇယာဵ

ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- ှြေမိ/ံဝါဵ/သင ံဦဵထပုအံမ့ို ဵမ့ို ဵ

တတယိဆ ု- ြြေယပံမဲတိြံေပရံညံ တတယိဆ ု- လသူုဳဵ ၊ အမိသံုဳဵ ၊ ဟိုတယသံုဳဵ  ခ့ညထံညမံ့ာဵ တတယိဆ ု- အသငံဴစာဵငါဵနပ္ေံျခာြေံ

ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- သဘာဝဇီဵ နင္ံဴမနြံေ့ညံဵ ေဖ့ာရံညံ ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- အဆြီေ့ဂ့ငံဵ ပ့ာဵသပဳရုာေပါငံဵ

ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- အသာဵတိုဵ ြြေြေစံာ ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- စပါဵေ ခေလ္စဴြေံ

စဉံ

ပထမအှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ ဒတုယိအှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ တတယိအှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ စတတု္ထ အှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ

(ြေခ့ငျံပညနံယနံင္ံဴ မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှြေီဵ )

အေသဵစာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ အေသဵစာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ အေသဵစာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ အေသဵစာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ

၈

ပထမဆ ု- ြြေြေသံာဵဆနျံပုတံ ပထမဆ ု- ေျမဖေယာငံဵ မှုနံ ဴ ပထမဆ ု- ပသုမိထံီဵ

ဒတုယိဆ ု- Coffee Cherry ၊ Coffee Candy နင္ံဴ

               သဘာဝေြောဖံမီှုနံ ဴ



၁။ ပထမဆ ု- ေြောဖံမီှုနံအဴမ့ို ဵမ့ို ဵ

(ေဒသထးြေ ံလြေဖံြေြံေို

ဆနံဵ သစတံထီးငမံှုမ့ာဵျဖငံဴ (ေျမပဆဲနီင္ံဴနမ္ံဵ ဆမီ့ာဵ (အေလအလးငံဴစပါဵခးဳမ့ာဵြေို (ေြောဖံမီှုနံ ဴအမ့ို ဵမ့ို ဵ၊ 

လြေဖံြေအံေျခခစဳာဵေသာြေြံေနုံ  ထတုလံပုျံခငံဵ ) ြေနုြံြေမံဵ အျဖစသံုဳဵ စးဲ၍ စပါဵခးဳ အသငံဴေသာြေ ံေြောဖံမီ့ာဵ

 မ့ာဵထတုလံပုျံခငံဵ ) ေလာငစံာေတာငံဴမ့ာဵ ထတုလံပုျံခငံဵ )

ထတုလံပုျံခငံဵ )

"ဦဵြောြော+ေဒ်စနိ ံလြေဖံြေံ" "အေမထးာဵ" "မ့ို ဵျမတမံးန"ံ “ဉာဏံှ ြေီဵ ရင္ံ”

၂။

(ပနံဵ ဂ့ုဳအေျခခ၍ဳ အခ့ို ရည ံ (FDA အသအိမတ္ျံပုလြေမံတ္ံ (ပငလံယေံရငမဳ ္ (လြေဖံြေစံို၊ လြေဖံြေေံျခာြေ ံ

နင္ံဴေဖ့ာရံညမံ့ာဵထတုလံပုျံခငံဵ )  ရရ္ိထာဵသညံဴသဘာဝဇီဵ ေဖ့ာရံညံ ေနလန္ံဵ ဆာဵြြေမံဵ /ဆာဵေခ့ာမ့ာဵ အမ့ို ဵမ့ို ဵထတုလံပုျံခငံဵ )

နင္ံဴ မနြံေ့ညံဵ  ေဖ့ာရံည ံ ထတုလံပုျံခငံဵ )

ထတုလံပုျံခငံဵ )

"မန္တေလဵေရွှေရည"ံ " JUMJEL" "ဆာဵြြေမံဵ ထတုလံပုသံအူစအုဖးဲ "ဴ “ပါဝါေမာရမ္ံဵ ”

၃။ တတယိဆ ု- ေသာြေေံရသနံ ဴ

(သငဖံ့ာမ့ာဵအျပငသံငဖံ့ာမ့ာဵအာဵ

(ေခတမံနီညံဵ ပညာနင္ံဴ  ဆိုဖာထညံဴသးငံဵ ၍ တရာဵထိုငဖံ့ာ၊

စြေပံစ္စညံဵ မ့ာဵြေိုသုဳဵ ၍ (ေျပာငံဵ ဖူဵ အာဵ အေျခခ၍ဳ  ဆြေတံဖီ့ာ၊ ြောဵြေရူင္၊ံ ေခါငံဵ ဦဵ၊ (လြေဖံြေေံျခာြေံ

 အရညအံေသးဵ ျမငံဴေသာြေေံရသနံ ဴ စာဵေသာြေြံေနုမံ့ာဵ  လြေြံေိုငအံတိ၊ံ ဖနုံဵ အတိ၊ံ အမ့ို ဵမ့ို ဵထတုလံပုျံခငံဵ )

မ့ာဵထတုလံပုျံခငံဵ ) ထတုလံပုျံခငံဵ ) ပိုြေဆံအဳတိနံင္ံဴ ဖနိပမံ့ာဵအာဵ

ဆနံဵ သစတံထီးငထံတုလံပုျံခငံဵ )

"Lucky Drinking Water" "ရနပံယံ" "သငနံင္ံဴသငဖံ့ာလပုငံနံဵ " “Mother Love” 

၄။

(သြေတံမံဵ ြေနုထံနံဵ ပငမံ့ာဵအာဵ (လယယံာသုဳဵ စြေပံစ္စညံဵ   

အသုဳဵ ျပု၍ ပရိေဘာဂမ့ာဵ ြေရိယိာမ့ာဵအျပင ံမိေခ့ာငံဵ ြေးမံဵ  (စပ့စဝံိုငအံျဖူ၊ စပ့စဝံိုငအံန ီ

ထတုလံပုျံခငံဵ ) ဖတေံ ခေလ္စဴြေမံ့ာဵထတုလံပုျံခငံဵ ) စပ့စဝံိုငအံမ့ို ဵမ့ို ဵ 

ထတုလံပုျံခငံဵ )

"3 Seasons Furniture" "စနိေံရွှေေငး စြေမံှုလပုငံနံဵ " “Red Mountain”

၅။

(ြေးနပံ့ူတာပနံဵ ထိုဵ  Logo၊ (စာဵပးဲ၊ ြေတုင၊ံ ြေျွနံဵ တခဳါဵ

Design မ့ာဵေရဵဆးဲထတုလံပုျံခငံဵ ) စသည ံအမိသံုဳဵ ပရိေဘာဂ

အမ့ို ဵမ့ို ဵထတုလံပုျံခငံဵ )

" Pathein Embroidery Co.,Ltd" “ဓနေအာင”ံ

  ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- ထနံဵ ပရိေဘာဂမ့ာဵ   ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- စပါဵေ ခေလ္စဴြေံ

(ြေယာဵျပညနံယနံင္ံဴရမ္ံဵ ျပညနံယ)ံ

အလတစံာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ

ပထမဆ ု- လြေဖံြေျံပညတံးငံဵ ျပညပံပိုြဴေနုံ ပထမဆ ု- ပဆဲသီနံ ဴ ပထမဆ ု- စပါဵခးဳေလာငစံာေတာငံဴ

စဉံ

ပထမအှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ ဒတုယိအှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ တတယိအှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ

(ြေခ့ငျံပညနံယနံင္ံဴ မန္တေလဵတိုငံဵ ေဒသှြေီဵ ) (ခ့ငံဵ ျပညနံယ၊ံ ရခိုငျံပညနံယနံင္ံဴ မေြေးဵ တိုငံဵ ေဒသှြေီဵ ) (ဧရာဝတတီိုငံဵ ေဒသှြေီဵ )

ဒတုယိဆ ု- ပနံဵ ဂ့ုဳဆိုဂ့ု ဒတုယိဆ ု- သဘာဝဆီဵ ေဖ့ာရံညနံင္ံဴ မနြံေ့ညံဵ ေဖ့ာရံညံ ဒတုယိဆ ု- သဘာဝဆာဵြြေမံဵ ၊ ဆာဵေခ့ာမ့ာဵ

တတယိဆ ု- ေျပာငံဵ ဖူဵ ထတုြံေနုမံ့ာဵ တတယိဆ ု- သငဖံ့ာနင္ံဴ သငဖံ့ာဆိုဖာေခါငံဵ ဦဵ

အလတစံာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ အလတစံာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ အလတစံာဵစီဵ ပးာဵေရဵလပုငံနံဵ

၉

ပထမအှြေမိမံ ္စတတု္ထ အှြေမိထံ ိMSMEs ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲမ့ာဵတးင ံဆရုရ္ိခဲဴေသာလပုငံနံဵ မ့ာဵ၏Summarized Data ဇယာဵ

စတတု္ထ အှြေမိ ံMSMEs Products ေဒသတးငံဵ ျပပးဲနင္ံဴွ ပို ငပံးဲ

ဒတုယိဆ ု- လြေဖံြေစံို၊ လြေဖံြေေံျခာြေံ

တတယိဆ ု- လြေဖံြေေံျခာြေံ

ပူဵ တးဲတတယိဆ ု-  စပ့စဝံိုငံ

ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- အမိသံုဳဵ ပရိေဘာဂမ့ာဵ  ပူဵ တးဲတတယိဆ ု- ြေးနပံ့ူတာဇာထိုဵ ပနံဵ ထိုဵ ထတုြံေနုံ





 

 
၅။  ဆရလပ်ငန်းများ၊ ထတ်ကန်များနှင့် လပ်ငန်းဆိင်ရာ အချက်အလက်များမှာ အာက်ပါ 
အတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

အငယ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၁။ ပထမဆ
ကးသွန်းထည် 

 
 

ကးသွန်းပစ္စည်း
အမျို းမျိုး၊ ဖိက်ဘာ 
ရပ်ထနှင့် ပလာစတာ 

ရပ်ထများ 

ကးသွန်းရပထ်များ ထတ်လပ်ရာ၌ ြပည်တွင်း/ 
ြပည်ပမ ှ နည်းပညာများကိ လ့လာရယူ ပီး 
ဖိက်ဘာရပ်ထ၊ အဂ တရပ်ထ၊ ပလာစတာ 
ရပ်ထ၊ ဘရားဆင်းတ၊ နိင်ငအလိက် ခါငး် 
ဆာင်ရပ်ထ၊ အန်းကနး်ရပ်ထ စသည်ြဖင့် 
ထတလ်ပြ်ခငး်၊ ရပ်ထြပုလပ် ပီး ဘးထွက ်
ရ ့ ြခာက်များကိ ြပန်ကိတ်၍ အသးြပုြခင်း၊ 
ြမသားကိတ်စက်၊ ဖ ယာင်းြပားကိတ်စက ်
များတီထွင်ြခင်း၊  

၂။ ဒတိယဆ 
ပယင်းပရပ်ဆီ၊ 
ပယင်းရှူ ဆး 

 

ပယင်းြဖင့်ြပုလပ်
သာ လူသးကန် 
ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး 

 

ဘးထွက်ပစ္စည်း ပယငး် ကျာက်များရှိ အဆီကိ 
ထတယ်၍ူ ကျနး်မာ ရးအ ထာက်အကူြပုနငှ့် 
လူသးကန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတိကိ့ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 
ြပည်တွင်း စျးကွက်အြပင် တရတ်နိင်ငသိ ့ထတ်ကန် 
အားမိတ်ဆက်၍ တင်ပိ ့ ရာငး်ချြခင်း၊ ပယင်း 
မန်အ့ လအလွင့်များအား စိက်ပျိုး ရးြခများ 
တွင ် ြမသဇာအရည်အြဖစ် ြပန်လည ်အသးြပု 
ြခင်း၊ 

၃။ တတိယဆ 
သဆူးကို း 

 
 

သဆူးကိုး၊ဘလိတ်
ဓါး၊ သဇကာနငှ့် 
ချိန်းလင့်များ 

 

သဆူးကို း၊ ဘလိတ်ဓါး၊ သဇကာနှင် ့ ချိန်းလင့် 
များကိ ြပည်တွင်း စျးကွက်နှင့် လိအပ်ချက်နှင့် 
အညီ ထတလ်ပြ်ခငး်၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ရန် 
လယွက်ူ သာ ထတ်ပိးစနစ ် အသးြပုြခင်း၊ 
ထတ်ကန်အ ရအတွက်တိးတက်ရန် စက်များ 
အား တီထငွထ်တလ်ပြ်ခငး်၊ Steel Welding 
သင်တန်းများ ပးြခင်း၊ မ လးရှားနိင်ငသိ ့ တင်ပိ ့
ြခင်း၊ Waste သတိသစများအား သရည်ကို၍ 
ြပန်လည်အသးြပုြခင်း၊  

ကချင်ြပည်နယ်နှင့်မန္တ လးတိင်း ဒသကီးမှ ဆရရှိသူများ 

ကာငါးပငွ့် ကးသွန်း 

လပင်နး် 

ရအပ် ဆာငး် 
ပယင်းအ ထာက်အကူြပု 
ပစ္စည်းထတ်လပ်မလပင်န်း 

စူပါစတား သဆူးကို း၊  
သဇကာ၊ ချိန်းလင့်လပ်ငနး် 

၁၀ 

ဦးတင် ထွး    
၀၉-၇၈၃၆၆၆၆၉၄ 

ဒ နီနီလွင ်
၀၉-၇၉၀၇၇၃၅၄၃ 

ဦးစိင်းသက်ထွန်းဦး 
၀၉-၄၀၂၆၄၈၅၂၃ 



 
စဉ ်

ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၄။ - ပးူတွဲ တတိယဆ 
ဟိတယ်သးသစ်သား 

အလှမီးအိမ်  
 

 
 
 
 

သစ်သားမီးအိမ်များ၊
နရကပ်မီးအိမ်များ၊ 
စာပွဲတငမ်းီအိမ်များ 

နှင့် အလ ှ
ကလားထိင်များ 

 

သစ်သားအပိင်းအစ အ လအလွင့်များကိ တီထွင်
ကဆ၍ စား သာက်ဆိင်ကီးများ၊ ဟိတယမ်ျား 
နှင့် ဥယျာဉ်ပန်းြခများတွင ်အသး ြပု သာအလ ှ
မးီအိမ်၊ စာပွဲတင်မးီအိမ် စသည်တိက့ိ တိကျ 
သပ်ရပ်စွာြဖင့် ထတ်လပ် ရာင်းချနိင်ြခင်း၊ ဘး 
ထွက်လစာမန်မ့ျားကိ By-Product ထတလ်ပ ်
သူများသိ ့ ပးသွင်းနိင် ရး ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက ်
လျက်ရှိြခင်း၊  
 
 

အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၁။ ပထမဆ 
ကက်သားဆန်ြပုတ် 

 
သားသား ဆန်ြပုတ်လပ်ငန်း 

 
 
 

ကက်သားဆန်ြပုတ်၊ 
သက်သတ်လွတ ်
ဆန်ြပုတ်၊ ဆီးချို  
ဆန်ြပုတ်နှင့်    
ဆန်လးညို  

ဆန်ြပုတ်များ 

  

ဆန်ကိ Innovative Idea ြဖင့် လူမျိုးဘာသာ
မ ရွးစားသးနိင်သည့် အသင့်စားဆန်ြပုတ်များ 
အား တစ်ခါ သာက်ထပ်များအြပင် လ(ူ၅) ဦး၊ 
လ(ူ၁၀)ဦး သာက်သးနိင်သည့် ဂျပ်ဘူးြဖင့် 
ထတလ်ပြ်ခငး်၊ ပစ္စည်းအရည်အ သွးကိ တစ ်
နစှ်တစ်ခါ ြပည်လညစ်ိစစ်ြခင်း၊ ဂျပန်၊ မကာအိ၊ 
ထိင်ဝမ၊် ဗီဘက်နမ ်နှင့် ထိင်းနိင်င တိသ့ိ ့တငပ်ိ ့
ရန ်ညိနင်းလျက်ရှိြခင်း၊ PUM Netherlands မ ှ
ပညာရှင်၏ အကြပုချက်ြဖင့် (၃)နစှ် Plan 
ရးဆွဲ အ ကာင်အထည် ဖာ်လျက်ရှိြခင်းတိ ့
အြပင် ဆန်၊ အချဉ်ရည်၊ နိဆ့န်ြပုတ်၊ နိထ့မင်း 
နှင့် အသင့်စားထတ်ကနမ်ျားကိ တးိချဲ ထ့တလ်ပ ်
ရန ်စီစဉ်လျက်ရှိြခင်း၊ 

၃။ တတိယဆ 
ကယပ်မဲတိက်ပရ်ည ်

 
 
 

 ကိယ်တိက်ဆပြ်ပာ၊ 
Day & Night 

Cream နှင့် 
Cosmetic များ 

ယခင်က ကယပ်ဲကိ ကျနး်မာ ရးအစားအစာ 
အြဖစ်ထတ်လပ်ရာမှ အင်တာနက်မှ နည်းပညာ 
များ လ့လာရယူ ပီး Value-added လသူးကန် 
Cosmetic များ အြဖစ်သိ ့ထတ်လပ်လာနိင်ြခင်း၊ 
ထတက်န ် အရည်အ သွး တသမတ်တညး်ရှ ိ
စရန် ဌာနဆိင်ရာ ဓါတ်ခဲွခန်းများတွင် စစ် ဆး 
ြခင်း၊ ရန်ကန်၊ မန္တ လး၊ မင်းဘူး၊ စစ် တွနှင့် 
မူဆယ်မိုမ့ျားသိ ့ ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချြခင်း၊ ဘးထွက် 
ပစ္စည်း ကယပ်ခဲမွျားကိ တိရိစ္ဆာန်အစားအစာ 
နှင့် ြမသဇာအြဖစ်ြပန်လည်အသးြပုြခင်း၊ ငါးမန် ့
များနှင့်တဲွစပ်ကာ ဟင်းခတ်မန်အ့ြဖစ် ထတ်လပ် 
ရာင်းချြခင်း၊ 

Mr.Teak 
ပရိ ဘာဂလပ်ငနး် 

 

ကာင်းဆက်ဝတီ ကယပ်ဲ 
မတိ်ကပ်ရည်လပ်ငန်း 

ဦးထင် ကျာ်
၀၉-၄၀၂၅၁၇၀၈၅ 

 

ဒ ညိမ့်ဝါခင ်
၀၉-၄၄၀၂၂၄၆၄၉ 

 ဦး ဇာ် ဇာ်
၀၉-၂၀၀၃၂၄၉

၁၁ 



အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၁။ ပထမဆ 
လက်ဖက်ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ 

ပိက့န် 

လက်ဖက် ြခာက်၊ 
လက်ဖက်အစထတ်၊ 
လက်ဖက်ဆူရှီ နှင့် 
လက်ဖက်ကက်ဥ 

လိပ်များ၊ 

 

စားသးသူများ၏ ြပာင်းလဲလာ သာ စားသးမ 
ကိ အ ြခခလျက် ထတ်ကန်များကိ ဆန်းသစ် 
ထတလ်ပြ်ခငး်၊ GMP စနစ်ြဖင့် ထတလ်ပြ်ခငး်၊ 
ထတ်ပိးမ ကာင်းမွန်ြခင်း၊ ကွန်ပျူတာ 
ကွန်ထရိးများြဖင့် မာင်းနှင်ြခင်း၊ ထတ်လပ်မ 
ဆိင်ရာ လပ်ငန်းလိင်စင်များအြပင် HACCP 
(Hazard Analysis & Critical Control 
Points) နှင့် FDA ရရှိထားြခင်း၊ ြပည်တွင်း 
သာမက ဂျပန်၊ အနိ္ဒိယ၊ တရတ်နိင်ငတိသ့ိ ့
မတိဆ်က်တငပ်ိြ့ခငး်၊ လက်ဖက် ဘးထွက ်
ပစ္စည်းများကိ ခါင်း လာ်ရည်၊ ဆပ်ြပာခ ဲ
များအြဖစ် ထတ်လပ် ရာင်းချ နြခင်း၊  

၂။ ဒတိယဆ 
ပန်းဂျုဆဂိျူ 

 

 

ပျားရည်၊ ဆိဂျူ နှင့် 
ဖျာ်ရည်များ 

 

ပန်းဂျုကိအသးြပု၍ Value-added ပစ္စည်းများ 
ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ ရှမး်ြပည်နယ် တာင်းပိင်း 
နှင့် ြမာက်ပိင်းတိတ့ွင် ပန်းဂျုကိ ဘိန်းအစား 
ထိးသီးနှအြဖစ် Organic နည်းစနစ်များနှင့် 
အညီ စိက်ပျို းြခင်း၊ ခတ်မစီက်ကိရိယာများြဖင့် 
ထတလ်ပ ် ြခင်း၊ တိင်းတာြခင်း၊ FDA ၊ ISO 
9001၊ ISO 2008 များရရှိထားြခင်း၊ ဂျပန်နှင့် 
အ မရိကန်နိငင်များသိ ့ပျားရညတ်ငပ်ိြ့ခငး်၊  

၃။ တတိယဆ 
သာက် ရသန် ့ 

   

0.7 Liter, 1 Liter 
နှင့် 20 Liter 

သာက် ရသန်မ့ျား 

 

ဝန်ထမ်း(၃၀၀)ဦးကိ အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်း 
ပးနိင်ြခင်း၊ ကွန်ပျူတာကွန်ထရိးများြဖင့် 
မာင်းနှင် ြခင်း၊ FDA ၊ ISO 9001၊ ISO 

2008 များရရှိထားြခင်း၊ အထက်ြမန်မာြပည် 
စျးကွက်ကိရရှိထားြခင်း၊ စွန်ပ့စ်ပလတ်စတစ် 
များကိ ရပး၊ တြမက်စည်း၊ ကာ်ြပားများ  
ထတလ်ပြ်ခငး်၊ စက်ရ ကိ Energy Saving 
ြဖစ် စရန်၊  လဝင် လထွက ် ကာင်း စရန် 
ဆာက်လပ်ထားြခင်း၊ 

ဦးမျိုးသန် ့ ဆွ၊ ဦးကာက+ 

 ဒ စိန် လက်ဖက်လပ်ငနး် 

မန္တ လး ရရည ်Co., Ltd. 

လပ်ကီး သာက် ရသန် ့
လပင်နး် 

ဦးမျိုးသန် ့ ဆ ွ

၀၉-၄၅၈၇၈၈၈၉၅ 
 

ဦးတင်လင်းကည် 
၀၉-၄၀၂၇၆၆၇၁၃ 

ဒ စတယ်လာ 
၀၂-၄၀၇၀၇၃၆ 

၁၂ 



 

၆။ ဆရလပ်ငန်းများ၊ ထတ်ကန်များနှင့် လပ်ငန်းဆိင်ရာ အချက်အလက်များမှာ အာက်ပါ 
အတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

အငယ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၁။ ပထမဆ 
ချငး် တာင် ကာဖ် ီ

   
 

ချင်းသဘာဝ ကာ်ဖီ
မန်၊့ ကာ်ဖီ Cherry  
နှင့် သန်ရ့ငှး် သာ 
ကာ်ဖီ စ့များ 

 
 

ချငး် တာငတ်နး်တွင ် ပါက် ရာက် နသည့ ်
သဘာဝ ကာဖ်ီပင်များမှ အရည်အ သွးြမင့် 
ကာ်ဖထီတ်ကနမ်ျား ထတလ်ပ် ပးီ ဒသခများ 
အတွက် အလပ်အကိင်အခငွ့်အလမ်းများ ဖာ် 
ဆာင် ပးြခင်း၊ ကာ်ဖီအ ြခခစား သာက် 
ကနပ်စ္စည်းများ နှင့် အလှကန်များ ထတ်လပ်၍ 
ြပည်ပ စျးကွက ် ချိတ်ဆက ် ဆာင်ရွက်လျက် 
ရှိြခင်း၊ ထတ်ကန ်အရည်အ သွး၊ ထပပ်ိးမစနစ် 
နှင့် ကန်ပစ္စည်း၏ သန်ရ့ှငး်လတ်ဆတ်မကိ 
အ လးထား ဆာင်ရွက်ြခင်း၊  
 

၂။ ဒတိယဆ 
သဘာဝ ခါင်း လာ်ရည်၊ 

စပါးလင်ြခင် ဆး 

 

သဘာဝ ခါင်း လာ်
ရည်၊ ရ ဆိးသန် ့
ဆးရည်၊ စပါးလင ်
ြခင် ဆး၊ ဆပ်ြပာ 
နှင့် ရမလိ 

လက်သန် ့ ဆးများ 

 

သဘာဝ ဆးဘက်ဝင်ပစ္စည်း၊ အသီးအရွက်တိ ့
ြဖင့် လူအ့သးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 
ကျနး်မာ ရးနငှ့် ညီညွတ် အာင ် နှစ် ပါင်းကာ 
ရှညစ်ွာ ထတ်လပ် ရာင်းချနိင်ြခင်း၊ Customer 
များ၏ Feed Back များကိ နား ထာင် ပီး 
တဆင့် ပီးတဆင့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲနိင်ြခင်း၊ 
အသစ်သစ ် သာ ထတ်ကနအ်မယ်သစ်များကိ 
ကဆတီထွင ်ထတ်လပလ်ျက်ရှိြခင်း၊ 

၃။ တတိယဆ 
အန်းသီးဇီးကွက်ရပ် 

အန်းသီးြဖင့်ြပုလပ်
သာ ဇီးကွက်ရပ်၊ 
မျာက်ရပ်၊ နဂါး 
ရပ်၊ ဆင်ရပ်နှင့် 
အရပ်မျို းစ 

 
 

သဘာဝအနး်သီး ြခာက် ကန်ကမ်းများကိ 
အသးြပု၍ Value-added Handicraft များ 
အား အနပညာ ြမာက်စွာ ထတ်လပန်ိင်ြခင်း၊ 
အရပ်များအား ဆးြခယ်ရာတွင် ဆွဲ ဆာင်မရှိ 
အာင်ပ ဖာ်နိင်ြခင်း၊ စျးကွက်ဝယ်လိအား 
ကာင်းမနွ်သည့်အတွက ် လူငယ်၊ လရူယွမ်ျား 
အား ပညာသင် ပး ပီး အလပ်အကိင် ဖန်တီး 
ပးနိင်ြခင်း၊  

၁၃ 

ချင်းြပည်နယ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်နှင့် မ ကွးတိင်း ဒသကီး မ ှဆရရှိသူများ 

Hornbill ချင်းသဘာဝ 
ကာဖ်မီန်၊့ ကာ်ဖ ီCherry 

လပ်ငန်း 

ဆရာဘိင်အိ 
သဘာဝ အာ်ဂနဲစ် 

ပစ္စည်းထတ်ကနလ်ပင်န်း 

ရလက်ရာအန်းသီး ြခာက် 

လက်မပညာလပ်ငန်း 

ဦးမာဟန်း 
၀၉ ၄၀၀၃၀၀၀၄၇ 

ဦးဝင်းြမင့် အာင် 
၀၉ ၄၅၀၅၀၇၀၆၄ 

ဦး ဌး အာင ်
၀၉ ၄၀၁၅၆၀၉၆၅ 



အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်း

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၁။ ပထမဆ 
ြမဖ ယာင်းမန် ့

ြမဖ ယာင်းမန်၊့ 
မျက်နာှလိမ်းခရမ် 
နငှ့်သနပ်ခါး စသည် ့
ထတ်ကန်များ 

 

ဆာက်လပ် ရးလပင်န်းသး ြမဖ ယာင်းမန်၊့ 
မျက်နှာလိမ်းခရင်၊ သနပခ်ါးစသည့် ထတက်န ်
များကိ သဘာဝ ြမကီးမ ှ ထတ်လပန်ိင်ြခင်း၊ 
ထတ်ပိးမစနစ ် ကာင်းမွန်ြခင်း၊ အလပ်အကိင် 
အခွင့်အလမ်းများဖန်တီး ပးနိင်ြခင်း၊ ြပည်တွင်း 
စျးကွက်တွင် တတားတည် ဆာက် ရး လပ်ငန်း 
များ၊ ဆာက်လပ် ရးလပ်ငန်းများသိ ့ ရာင်းချ 
လျက်ရှိြခင်း၊ ြပည်ပ စျးကွက်အ နြဖင့် 
ဗယီက်နမန်ငှ့် ထိင်းနိင်ငတိသ့ိ ့ ဝယ်လက်များမှ 
တစ်ဆင့် ရာငး်ချလျက်ရှိြခင်း၊ 

၂။ ဒတိယဆ  
(သစ်ရွက်၊ သစ်ကိင်း၊ ထငး်၊ 

မးီ သွး) မးီဖိ 

 

မီးဖိအရွယအ်စား 
Size စများ 

 

လာင်စာကန်ကျမကိ လျာ့ချနိင်ြခင်း၊ လယ်ယာ
စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများ၊ ထငး်၊ မးီ သွးနငှ့် အစားထိး 
လာင်စာ တာင့်များြဖင် ့ လယွက်ူ သက်သာစွာ 
ချက်ြပုတ်နိင်ြခင်း၊ သမားရိးကျ ဖိခ နာက်မီးဖိ 
များနငှ့် နငး်ယဉှလ်ျက် လာင်စာ ကန်ကျမများ 
စွာ လျာန့ည်း စြခင်းနှင့် ချက်ြပုတ်ချိန ် ြမန် 
ဆန်ြခင်း၊ 
 

၃။ တတိယဆ  
ချည်ထည်ပစ္စည်းများ 

စာင်၊ အိပ်ယာခင်း၊
လချည်၊စားပွဲခငး်၊ 
လက်သပ်ပဝါ၊ 
လွယ်အိတ်၊ 

လက်ကိင်အိတ်၊ 
သစ် ခါက်ဆိး 

သကန်း၊ ြခုထည် 
တဘက်၊ 

 
 

ဒသထွက် ဝါဂွမ်းမှ ကန် ချာအထိ Supply 
Chain တ လျာက် ဆာင်ရွက်သည် ့ လပင်န်း 
ြဖစ်၍  အလပ်အကိင်အခငွ့်အလမ်းများစွာကိ 
ဖန်တီး ပးနိငြ်ခင်း၊ လက်ရာ သသပ်ြခင်းနှင့် 
ဒဇီိင်းဆန်းသစ်ြခင်းတိ ့ ကာင့် အဆင့်ြမင့် 
ဟိတယ်များတွင ်အသးြပုလာြခင်း၊  ြပပွဲများမ ှ
တဆင့် City Mark များ၊ ဟိတယမ်ျား၊ Resort 
များနငှ့် စျးကွက်ချိတ်ဆက်လာနိင်ြခင်း၊  

ဝင်းစန္ဒာ ြမဖ ယာင်းမန် ့

ထတ်လပ်သည့်လပ်ငန်း 

ြမန်မာ့ ြမစွမ်းအားြမင့် 

အဝမ်းမီးဖိလပ်ငန်း 

ဂဠုန်မင်းညီ နာင် 

ချည်ထည်လပ်ငနး် 

ဦးဝင်း ဆွ 
၀၉ ၄၄၂၃၀၁၂၅၆ 

ဦး အာင်ချိုဦး 
၀၉ ၇၉၂၁၅၂၈၅၇ 

ဒ နီလာ 
၀၉ ၇၉၂၃၀၀၇၇၁ 

၁၄ 



 
စဉ ် ဆအမျို းအစားနှင့် 

ဆရလပ်ငန်း 
ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၄။ -ပူးတွဲတတိယဆ 
သဘာဝဇီး၊ မန်ကျည်း ဖျာ်ရည် 

သဘာဝဇီး၊ မကျည်း
ဖျာ်ရည်၊ 

 

ဒသထွက်ကန်ကမ်းကိ အသးြပု၍ Value-
added ြပုလပ်နိင်ြခင်း၊ အမျို းသမီးစွန်ဦ့း 
တီထွင် လပ်ငန်းရှင်ြဖစ်ြခင်း၊ အလပ်အကိင် 
အခွင့်အလမ်းများဖန်တီး ပးနိင်ြခင်း၊ လပ်သား 
များအား ကမ်းကျင် ရးသင်တန်းများ ပိခ့ျ ပး 
ြခင်း၊  ြပည်တွင်းြပည်ပ ကန်စည်ြပပွဲများတွင် 
ပါဝင် ြပသြခင်း၊ ြပည်ပ စျးကွက်ထိး ဖာက် 
နိင် ရး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်း၊ 

၅။ - ပူးတွဲတတိယဆ 
အသားတိးကက်စာ 

အသားတိးကက်စာ 
 

ကမ္ပဏီဝနထ်မ်းဘဝမှ လပင်န်းရှငြ်ဖစ်လာ သာ 
စွန်ဦ့းတီထွင်သူြဖစ်ြခင်း၊ သွင်းကန်အစားထိး 
ထတ်ကန်ြဖစ်ြခင်း၊ ကန်ကမး်၊ ကန် ချာ 
ထားသိမစနစ် ကာင်းမွန်ြခင်း၊ ထတက်န ်
အရည်အ သွးကိ စကာပူဓါတ်ခွဲခနး်သိပ့ိ၍့ 
စစ် ဆးြခင်း၊ ဆတိ်စာ၊ ဝက်စာများပါထတ်လပ် 
နိင်ရန် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက် နြခင်း၊ ထတလ်ပမ် 
တွင ် လာင်စာအြဖစ် စပါးခွနှင့် ဇီးကွဲစများကိ 
အသးြပုသြဖင့် စွမ်းအင် ခတာနိင်ြခင်း၊ 

အလတ်စားစီးပာွး ရးလပ်ငနး်များ 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၁။ ပထမဆ 
ပဲဆီသန်  ့

 

ပဆဲ၊ီ နှမ်းဆီအမျို းမျိုး
 

ဒသထွက ် ြပည်တွင်း အရည်အ သွးြမင့် 
ကန်ကမး်ကိ အသးြပုထတ်လပ်ြခင်း၊ 
ထတလ်ပမ် အရည်အ သွးဆိင်ရာ ISO 
လက်မှတ်ရရှိလာြခင်း၊ ဒသတွင်း အလပ် 
အကိင်အခငွ့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပးနိင် 
ြခင်း၊  ြမပဲ၊ နှမး်မျိုး စ့များြဖန် ့ ဝြခငး်နှင့် 
Contract Farming စနစ ် စတင် ဆာင ်
ရွက်ြခင်း၊ နိင်ငတကာအဆင့်မီ ပဲဆီသန် ့
စက်ရစတင်တည် ထာင်ြခင်း၊   

စ လ ရှ ့ ဆာင် သဘာဝဇီး၊ 

မကျည်း ဖျာ်ရည်လပ်ငနး်  

ကျာ ်အသားတိးကက်စာ 

လပင်နး် 

အ မထွားပဲဆီသန်လ့ပ်ငနး် 

ဒ အး အးနိင် 
၀၉ ၈၉၆၅၆၅၈၀၅ 

ဦး ကျာ် ဇယျ 
၀၉ ၇၇၁၉၃၁၈၈၇၁ 

ဦး ဌး အာင ်
၀၉ ၇၈၅၃၄၁၂၉၂ 

၁၅ 



 
စဉ ်

ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၂။ ဒတိယဆ 
ဇီး၊ မန်ကျည်း ဖျာ်ရည ်

 

သဘာဝဇီး၊ မန်ကျည်း 
ဖျာ်ရည ်

 
 

အမျိုသမီးစွန်ဦ့းတီထွင ် လပ်ငန်းရငှတ်စ်ဦး 
ြဖစ်ြခင်း၊ ခိင်မာသည့် စျးကွက်တစ်ခကိ 
တည် ထာင်နိင်ြခင်း၊ စ လဇီးသီးများထွက် 
ရှိရာ ဒသမှ ဇီးကန်ကမ်းနှင့် အညာ ဒသ 
ထကွ ် မန်ကျည်းကန်ကမ်းများကိ အ ြခခ 
ထတလ်ပထ်ားြခငး်၊ ဓါတဆိး ဆးမပါဘဲ 
သဘာဝအသီးစစ်စစ်ကိသာ ထတလ်ပထ်ား 
ြခင်း၊ ဇီး နှင့် မန်ကျည်း Jam များ၊ တာ်ဖ ီ
များ ထတ်လပ်ရန ် စီစဉလ်က်ရှိြခင်း၊ ဇီးဆ 
ကိ ကိရီးယားနိင်ငသိ ့ တင်ပိရ့န် ချိတ်ဆက် 
လက်ရှိြခင်း၊ HACCP နှင့် ISO  ရရှိရန် 
ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက် နြခင်း၊ 

၃။ တတိယဆ 
ြပာင်းဖူးထတ်ကန် 

ြပာင်းဖူးမန်၊့ 
ြပာငး်ဖးူ ကာမ်န်၊့ 
ဆးဝါးသး ကာမ်န် ့

 

ြပည်တွင်းထကွ်ကန်ကမး်( ြပာင်းဖူး)က ိ
အသးြပု ပးီ တန်ဖိးြမင့်ထတ်ကန်ပစ္စည်း 
များထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ အရည်အ သွးစစ် ဆး 
နိင်ရန် ကိယ်ပိင်ဓါတ်ခွဲခန်း တည် ထာင် 
ထားြခင်း၊ ထတ်ကန်ပစ္စည်း၏ Quality ကိ 
အ ြပာင်းအလဲမရှိ တစ်သမတ်တည်း စနစ ်
တကျထားရှိြခင်း၊ ထတ်ပဒီဇိင်းများမာှ 
နိင်ငတကာ အဆင့်မှီထတ်လပ်ထားြခင်း၊ 
ဘးထွက်ပစ္စည်းများအား တိရိစ္ဆာန်အစာ 
အြဖစ် ြပန်လည် ရာင်းချြခင်း၊ စွန်ပ့စ် ရ 
များကိ စက်ရ၏ စိက်ပျို း ြမများ၌ ြပန်လည် 
အသးြပုြခင်း၊  

၄။ - ပူးတွဲတတိယဆ 
ထန်းသားြဖင့်ြပုလပ် သာ 
ပရိ ဘာဂပစ္စည်းများ 

ပရိ ဘာဂများ၊ 
လူသးကန် ပစ္စည်းများ 
နှင့် ြမန်မာမ အနပညာ 
ပစ္စည်းများ 

 

သက်တမ်းကန် ထန်းပင်များအား ခတ်မီ စက် 
ကိရိယာ၊ ခတ်မီနည်းပညာများကိ အသးြပု 
ပီး ြမန်မာမအနလက်ရာ ြမာက် Value-
added အိမသ်းပစ္စည်းများ နှင့် ပရိ ဘာဂ 
များ ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ လပ်သားများအား 
အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းပညာြဖင့် အလပ်အကိင် 
ဖန်တီး ပးနိင်ြခင်း၊ Export စျးကွက်အထိ 
မာ်မှန်း ဆာင်ရွက် နြခင်း၊ 

 

JUMJELသဘာဝဇီး၊ 
မန်ကျည်း ဖျာ်ရည်လပ်ငန်း 

ရန်ပယ် ြပာင်းဖူးထတ်ကန် 

ပစ္စည်းထတ်လပ်မလပင်န်း 

3 Seasons 
သစ်အ ချာထည်စက်ရ 

ဒ သက်စ ဌး 
၀၉ ၂၃၀၅၅၃၀ 

ဦး ကျာ်နိင်သန်း 
၀၉ ၅၁၇၁၄၅၆ 

ဒ စနး်စနး်ရီ 
၀၉ ၅၀၃၁၇၈၃ 

၁၆ 



 

 

၇။    ဆရလပ်ငန်းများ၊ ထတ်ကန်များနှင့် လပ်ငန်းဆိင်ရာ အချက်အလက်များမှာ အာက်ပါ 
အတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

အငယ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၁။ ပထမဆ 
ြပည်ပပိက့န်ထီးရိးဝါး 

 

ငါးမ ားတ ြပုလပ် သာ 
ထီးရိးဝါးများ 

 

ကန်ကမး်အဆင့်မ ှ ကန် ချာအထိ ထတ ်
လပ်မအဆင့်တိင်း၌ အ လအလွင့် မရှိဘ ဲ
ထတလ်ပ်နိင်ြခင်း၊ သဘာဝဝါးကန် ကမ်း 
မှ ထတ်လပ် သာ ဝါးငါးမ ားတကိင်းများ 
ကိ ြပည်ပ စျးကွက်သိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချ 
နိင်ြခင်း၊  
 

၂။ ဒတိယဆ 
ပယင်း ခါင်းအး 

 
 

ပယင်းလိမ်း ဆးဆီ၊   
ရ ဆး၊ ပယင်း ခါင်းအး 
နှင့် ပယင်းဆက်စပ် 

ပစ္စည်းများ 

  

ြမန်မာနိင်င၏ သဘာဝထွက်ကန်ြဖစ် သာ 
သစ် စးမှ ထွက်သည့် ပယငး်ကိ အရည ်
အ သွးြမင့် လူသးကန်နှင် ့ ကျန်းမာ ရး 
အ ထာက်အကူြပုပစ္စည်းများအြဖစ် Inno- 
vative ြဖစ်စွာ ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ စွန် ဦ့း 
တီထွင် သာ လပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း၊ 

၃။ တတိယဆ 
ကားတာယာြဖင့်ြပုလပ ်

သာ ရဇလား 

တာယာနငှ့်ြပုလပ ်
သာလသူးကနန်ငှ့် 

စက်အရ ပစ္စည်းများ 

 

မာ် တာ်ကားများမှ အသးမဝင်သည့် 
အ လအလွင့်များကိ ြပန်လည်အသးြပု၍ 
လူသးကန်ပစ္စည်းများကိ Innovative ြဖစ်စွာ 
ထတ်လပ်ြခင်း၊ စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းများမှ ကျးလက ်
ဒသ၏ လိအပ်မများကိ တီထွင်ဖန်တီး ပး 
နိင်ြခင်း၊  

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး မ ှဆရရှိသူများ 

လှာ်တက ်Co., Ltd. 

ပယငး်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း 

လပင်နး် 

၁၇ 

ဦး ကျာ် ဌး 

တာယာပစ္စည်းဆိင်

ဦးသန်း အာင် 
၀၉ ၇၈၃၆၃၁၉၆၁

ဒ ယယ ဌး 
၀၉ ၇၇၅၅၇၉၀၀၀ 

ဦးလှ ဌး 
၀၉ ၂၅၃၂၆၁၉၅၀ 



 
စဉ ်

ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၄။ ပူးတွဲတတိယဆ 
နသာြဖူအ မးတိင်၊ နသာ 

ဖ ယာင်းတိင် 

 

နသာြဖူအ မးတိင်၊ 
အ မးခဲ၊ 

နသ့ာဖ ယာင်း တိင်နှင့် 
သာသနာ အသး 

အ ဆာင်ပစ္စည်းများ 

 

နသ့ာြဖူ ပန်းပရပ်ထများ ထလပ်ြခင်းမှ 
ထွက်ရိှလာသည့် နသ့ာြဖူအမန်မ့ျားမှ Value- 
added Product များ ြဖစ်သည့် နသာြဖူ 
အ မးတိင်များ ထတ်လပ်ြခင်း၊ ကန်ကမ်းမှာ 
အ လအလွင့်ကိသာ အသးြပု၍ ကန် ချာ 
ထတလ်ပသ်ည့် လပ်ငန်းြဖစ်ရာ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ထခိိက်မမရှိသည့် လပင်န်း 
ြဖစ်ြခင်း၊ ထတ်ပိးမ ကာင်းမွန်ြခင်း၊ အ မး 
တိင်အ ြခာက်ခရာတွင ် န ရာင်ြခည်ကိ 
အသးြပုသြဖင့် စွမ်းအင် ခိုးြခ ခတာမကိ 
ြဖစ် စြခင်း၊ 

၅။ -ပူးတွဲတတိယဆ 
ဆီး၊ ဝမ်း၊ သးွ၊ လမှန် 
ရှား စာင်းလက်ပတ် 

ဆးဝါးများ 

 

ရှား စာင်လက်ပတပ်င် 
မှထတ်လပ် သာ ဆီး၊ 
ဝမ်း၊ သွး၊ လ မနှ် 
အာ်ဂဲနစ် ဆးဝါးများ 

 
 

ကိယ်တိင်စိက်ပျို းသည့် အာ်ဂဲနစ် ရှား စာင်း
လက်ပတ်ပင်များမှ လူသားအကျို းြပု ဆးဝါး 
များ ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ အရည်အ သွး 
ကာင်းမွန်၍ ယကည်စိတ်ချနိင်ြခင်း၊ ဆးဝါး 
ထတ်လပ်မတွင် န ရာင်ြခည်သး၍ အ ြခာက်ခ 
ြခင်း ကာင့် စွမ်းအင် ခတာမ ြဖစ် စြခင်း၊ 

အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၁။ ပထမဆ 
ပသိမ်ထီး 

 

ြမန်မာ့ရိးရာပသိမ်ထးီ 
ဒဇီိင်းမျို းစ၊ အရွယ် 

မျိုးစ 

 

ဒသထွက်ကန်ကမ်း(၁၀၀%) အသးြပု 
ထားြခင်း၊ ထတလ်ပမ်အဆင့်(၃၁)ဆင့်ြဖင် ့
အစိတ်အပိင်း ပါင်းများစွာအား ဝန်ထမ်း 
များစွာ ထတလ်ပရ်ကာ အလပ်အကိင်အခွင့် 
အလမ်း ပးနိင်မြဖစ် စြခင်း၊ ြပည်တွင်း 
သာမက ဂျာမနီ၊ ြပင်သစ်၊ အတီလ၊ီ နယူး 
ဇီလန်၊ အဂလန်၊ က နဒါ၊ ထိငး်၊ တရတ ်
နှင့် ဂျပန်နိင်ငများသိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချလျက် 
ရှိြခင်း၊ စျးကွက်မှ တာင်းဆိ သာ ဆဌဂ၊ 
အဌဂပ ထးီများ ထတ်လပ် ရာင်းချနိင်ြခင်း၊ 
ကမ္ဘာအနှ ့ ကျာ်ကား သာ ရိးရာထတ်ကန ်
ြဖစ်ြခင်း၊ 

ဝိသာခါအ မးတိင်နှင့် 
သာသနာအသးအဆာင် 
ပစ္စည်းများ ရာင်းဝယ် ရး 

ပခက္က ူဆရာ အး 
ရှား စာင်းလက်ပတ် 
ဆးဝါးထတလ်ပ် ရး 

ရစာပသိမ်ထီးလပင်န်း 

ဦးသိန်းမိး အာင် 
၀၉ ၇၈၆၃၁၇၇၆၉ 

ဦး မာင် အး 
၀၉ ၃၃၀၈၂၀၃၅ 

ဦး အာင်နိင် 
၀၉ ၉၆၁၅၆၅၁၆၆ 

၁၈ 



 
စဉ ်

ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၂။ ဒတိယဆ 
အာဂ်ဲနစ် ခါငး် လာ်ရည်၊ 
ရမလိ လက်သန်ဆ့ီ 

 
 

အာ်ဂဲနစ် ခါင်း လာ် 
ရည်၊ ဆပ်ြပာများ၊ 
Body Lotion ၊ 
ရမလိ မျက်နှာ 

ြဖန်းToner များ 

 

ဆးဘက်ဝင ် အာ်ဂဲနစ် သစ်သီးသစ်ရွက် 
ပန်းမန်များကိ အသးြပု ပးီ ကျာက်ချဉ်၊ 
ရှား စာင်း၊ နငှး်ဆ၊ီ သပရာ၊တမာ၊ ဇီးြဖူ 
သီး၊ ပျားရည ် စသည့် သဘာဝပစ္စည်းများ 
ြဖင် ့ သန်ရ့ှငး်စွာ အရည်အ သွးစချိနမ်ီစွာ 
ထတလ်ပထ်ားြခငး်၊ က လး/ လူကီး၊ 
ကျား/မ မ ရွး သးစွဲနိင်သည့် ထတ်ကန ်ြဖစ် 
ြခင်း၊ ရအိပ်မက ် Channel 7 ၌ သဘာဝ 
ပစ္စည်းများ၏ အ ကာင်းဆး ပါင်းစပ် 
တီထငွ်ဖန်တီးသ ူWinner ဆ ရရှိြခင်း၊  

၃။ တတိယဆ 
ငါးနှပ် ြခာက ်

 
 
 

အသင့်စားငါးနှပ် 
အ ချာင်း ြခာက်၊ 
ငါးနှပ်အြပား ြခာက် 
နှင့် ငါးပိ ထာင်းများ 

 

သဘာဝ ရထွက်ပစ္စည်း ငါးနှပ် ကာင်များကိ 
သန်ရ့ှင်း စင်ကယ်စွာြဖင့် ဓါတ ဆးဝါးများ 
အသးမြပုဘ ဲ Innovative ြဖစ်စွာ အသင့် 
စားသးနိင်ရန် ထတ်လပ်ထားြခင်း၊ ထတ်ပိးမ 
စနစ် ကာင်းမွန်ြခင်း၊ စွန်ပ့စ်ပစ္စည်း ငါးနှပ် 
အမန်အစများကိ ငါးပိ ထာင်းြပန်လည်ြပုလပ် 
အသးြပုြခင်း၊  

၄။ - ပူးတွဲတတိယဆ 
အဆကီျဂျင်းပျား 
သပရာ ပါင်း 

ရှား စာင်းလက်ပတ်ယိ၊ 
ခါင်း လာ်ရည်၊ ဆပ်ြပာ၊ 
ဓာတ်စာချက် ဆး၊ 

အဆကီျဂျင်းပျားသပရာ 
ပါင်း၊ ကျာက်ချည် 
ဆပ်ြပာများ 

 

ရှား စာင်းလက်ပတ်ကိ အ ြခခ၍ ထန်းလက်၊ 
မန်ကျည်း၊ ဆားမီးဖတ်၊ စမမျို းငါးပါး တိ ့
ြဖင် ့ အချိုးကျ ရာစပ်ကာ လမူအကျို းြပု 
ဆးဝါးထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ ဂျင်း၊ ပျားသပရာ 
တိနှ့င့် ပါင်းစပ်၍ အဆီကျဂျင်းြပား၊ တ ရာ် 
ကင်ပွန်းနှင့် ပါင်းစပ်၍ ခါင်း လာ်ရည်၊ 
ဆပ်ြပာ စသည်တိက့ိ တီထငွ်ဆန်းသစ ်
ထတလ်ပထ်ားြခငး်၊ ဘးထွက ်ဆိးကျို းမရှိ 
သာထတ်ကန်ြဖစ်ြခင်း၊ 

United Myanmar & 

Asia Co., Ltd. 

ဇာ်အ ဝါ 
စား သာက်ကန်လပ်ငန်း 

အာင် တာ်ဝင် သဘာဝ 

စား သာက်ကန်လပ်ငနး် 

၁၉ 

ဒ ငိမ်း ငိမ်းအိ 
၀၉ ၂၅၄၂၆၃၂၇၇ 

ဦး ဝလင်း ကျာ ်
၀၉ ၂၆၀၀၁၈၅၈၅ 

ဒ အးစစလင် 
၀၉ ၇၉၁၉၆၁၇၄၈ 



 
စဉ ် ဆအမျို းအစားနှင့် 

ဆရလပ်ငန်း 
ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၅။ - ပူးတွဲတတိယဆ 
စပါး ခ လှစ့က် 

 

စပါး ခ လှစ့က် 
အ သး၊ အလတ်၊ 

အကီး 

 

သွင်းကန်အစားထိး လယ်ယာသး စပါး ခ
လှစ့က ် အ သး၊ အလတ်၊ အကီး တိက့ိ 
တထီငွထ်တလ်ပထ်ားြခငး်၊ စပါးသန်စ့င်မ 
(၉၀%)ရှိ သာ စက်များြဖစ်ြခင်း၊ ဝယ်ယူသူ 
Customer များအား စက်ကိင်တွယ် မာင်းနှင် 
ထိန်သိမ်းနည်းသင်တန်းများ ပိခ့ျ ပးြခင်း၊ 

၆။ - ပူးတွဲတတိယဆ 
( ကိမ၊် ဝါး) ဦးထပ ်

 

ကိမ၊် ဝါး တိြ့ဖင့် 
ြပုလပ ် သာ ဦးထပ်၊ 
ဖနိပ၊် ြခင်း တာင်း၊ 

အတိမ်ျား 

 

ဒသထွက ် သင်ကန်ကမ်းနငှ့် ဝါးတိက့ိ 
အသးြပု၍ လက်ဆွဲအိတ်၊ ြခင်း တာင်း၊ 
ဦးထပ်၊ ဖိနပ ် စသည့်လူအ့သးအ ဆာင် 
ပစ္စည်းများကိ ထတ်လပ်ြခင်း၊ စျးကွက်ပိမိ 
ရရှိ ရးအတွက် ပသိမ-် မရွာ ကားလမ်း ဘး 
ခိ တာင် ကျးရွာတွင ် ြပခန်းဖွင့်လှစ် ရာင်း 
ချြခင်း၊ ကျနး်မာ ရး အ ထာက်အကူြပု 
ထတ်ကန်ြဖစ်ြခင်း၊ 

အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၁။ ပထမဆ 
စပါးခွ လာင်စာ တာင့် 

 

စပါးခွ လာင်စာ တာင့် 
များ၊ (စပါးခွ + လစာမန်)့ 
လာင်စာ တာင့်များ 

 

စပါးခွအ လအလွင့်များကိ လာင်စာ တာင့်
များအြဖစ် တီထွင်ဆန်းသစ်စွာ ထတ်လပ်နိင် 
ြခင်း၊ သစ် တာြပုန်းတီးမကိ ကာကွယ် ပးသည့် 
လပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း၊ ရနချက်မီးဖိများ၊ ဘွိုင ်
လာသးစက်ရများနှင့် အတ်ဖတ်လပ်ငန်း 
များတွင ် ထင်းအစားထိး လာင်စာအြဖစ ်
အသးြပုနိင်ြခင်း၊ ဂျပန်သိ ့ တင်ပိ ့ ရာင်းချ 
ြခင်း၊ 

မျိုးြမတ်မွန် စပါးခွ လာင် 

စာ တာင့်လပ်ငနး် 

ပ လွင် လယ်ယာသး စက်မ 
လက်မလပ်ငနး် 

Aung Family ကိမ်ဝါး 
လက်မလပ်ငနး် 

ဦး ကျာ်ကိလတ် 
၀၉ ၇၉၆၆၂၁၂၀၈ 

ဦး အာင်လွင် 
၀၉ ၄၂၂၅၄၂၃၂၈ 

ဦး ဇယျာမျိုး 
၀၉ ၅၁၀၁၅၃၃ 

၂၀ 



 
စဉ ် ဆအမျို းအစားနှင့် 

ဆရလပ်ငန်း 
ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၂။ ဒတိယဆ 

သဘာဝဆားကမ်း၊ 

ဆား ချာများ 

 

သဘာဝဆားကမ်းနငှ့် 

ဆား ချာများ 

 

ြပည်တွင်းကန်ကမ်း (၁၀၀ %) ပါဝင် သာ 

ထတ်ကန်ြဖစ်ြခင်း၊ အလပ်အကိင်အခွင့် 

အလမ်းများြပားစွာ ပးနိငြ်ခင်း၊ ြမယာကိ 

အကျိုးရှိစွာအသးချနိင်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိခိက်မမရိှ စြခင်း၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီး 

၏ အဓိကလပ်ငန်းတစ်ခြဖစ်ြခင်း၊ နလှန်း 

ြခင်းြဖင့်ထတ်လပ် သာလပ်ငန်းြဖစ်၍ စွမ်းအင် 

ခိုးြခ ခတာနိင်ြခင်း၊ 

၃။ တတိယဆ 

သင်ဖျာ 

တရားထိင်သင်ဖျာ၊ 

ဆက်တီဖျာ၊ ကားကူရှင်၊ 

ခါင်အး၊ လက်ကိင်အိတ်၊ 

ဖန်းအိတ်၊ ပိက်ဆအိတ် 

နှင့် ဖိနပ်များ 

 

ြပည်တွင်းကန်ကမ်း (၁၀၀ %) ပါဝင် သာ 

ထတ်ကန်ြဖစ်ြခင်း၊ အလပ်အကိင်အခွင့် 

အလမ်းများြပားစွာ ပးနိငြ်ခင်း၊ လက်မစစ် 

စစ်ြဖင့် ထတ်လပ် သာလပ်ငန်းြဖစ်၍ စွမ်းအင် 

ခိုးြခ ခတာနိင်ြခင်း၊ ကားကူရှင်၊ ခါင်အး၊ 

လက်ကိင်အိတ်၊ ဖန်းအိတ်၊ ပိက်ဆအိတ် နှင့် 

ဖိနပ်များအြဖစ် တီထငွဆ်န်းသစ်ထတ်လပ် 

ထားြခင်း၊ 

၄။ - ပးူတွဲ တတိယဆ 

စပါး ခ လှစ့က် 

 

လယ်ယာသးစက် 

ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ 

ခ လှစ့က်များ 

 

ြပည်တွင်း သကန်ကမ်းများကိ အသးြပု၍ 

လယ်ယာစက်သးပစ္စည်းများ ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

မိ ချာင်းကွမ်းဖတ် ခ လှစ့က်ကိ တီထွင် 

ထတ်လပ်ြခင်း၊ သွင်းကန်အစားထိး လပ်ငန်း 

ြဖစ်ြခင်း၊ ထတ်လပ်မ ပိမိတိးတက် ရး 

ကိရီးယားပညာရှင်များ ဖိတ် ခ ပီး စီစဉ် 

ဆာင်ရွက်လျက်ရိှြခင်း၊ တာင်သူများအား 

စက်ကိင်တွယ် မာင်းနှင်မသင်တန်းများပိခ့ျ 

ပးြခင်း၊ 

၂၁ 

ဆားကမ်းထတ်လပ်သည့်

လပင်နး် 

သင်နှင့်ဖျာလပ်ငန်း 

စိန် ရ ငွ စက်မလပ်ငန်း 

ဒ အး အးစန်း 
၀၉ ၅၁၈၁၂၄၈ 

ဦး ဇာ်မင်း 
၀၉ ၇၇၈၈၅၅၉၇၅ 

ဦးသန်းဦး 
၀၉ ၂၅၀၅၇၆၆၆၂ 



 
စဉ ်

ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၅။ - ပးူတွဲ တတိယဆ 
ကွန်ပျူတာဇာပန်းထိး 

ထတက်န ်

 

ကွန်ပျူတာဇာပန်းထိး 
Logo ၊ Design 
အထညမ်ျား 

 

ပတ်ဝန်းကျင် ဒသခများအား လပ်ကိင်
အခွင့်အလမ်း ပးနိင်ြခင်း၊ ပန်းထိးမည့် 
ဒဇီိင်းများကိ ကိယ်တိငတ်ီထွငထ်ားြခင်း၊ 
Computer စက်များြဖင့် ဒဇီိင်း ရးဆွဲြခင်း၊ 
စျးနန်းသက်သာစွာ ထတလ်ပ် ရာငး်ချနငိ ်
ြခင်း၊ ဝန်ထမ်းသက်သာ ချာင်ချိ ရးများ 
ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊  

 

 

 

၈။  ဆရလပ်ငန်းများ၏ ထတ်ကန်များနှင့် လပ်ငန်းဆိင်ရာအချက်အလက်များမှာ အာက်ပါ 

အတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 

အငယ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 

ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်

အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 

အချက်အလက်များ 

၁။ ပထမဆ 

ရချိုးခနး်သးပစ္စည်းများ 

 

သပွတ်အူသီးြဖင့်ထတ်

လပ် သာ ရချိုးခန်း 

သးပစ္စည်းများ 

 

ကန်ကမ်းအဆင့်မှ ကန် ချာအထိ ထတ်လပ် 

မအဆင့်တိင်း၌ အ လအလွင့်မရှိဘဲ 

ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ သဘာဝသပွတ်အူမှ 

ထတလ်ပ် သာ ရချိုးခနး်သးပစ္စည်း 

(ဖနိပ၊် ဂျီးတိက်ဖတ်၊ အလှပနး်အိး၊ 

မျက်နှာဂျီးခတ်ဖတ်) များကိ အရည ်

အ သွးြမင့် ထတ်ကန်ပစ္စည်းများအြဖစ ်

Innovative ြဖစ်စွာ ထတ်လပန်ိင် ပီး 

ြပည်ပ စျးကွက်သိ ့ တငပ်ိ ့ ရာင်းချနိင ်

ြခင်း၊  

 

ကယားြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ ်မ ှဆရရှိသူများ 

“Gift of Nature” 

သဘာဝ ရချို းခန်းသး 

ပစ္စည်းလပ်ငန်း 

ဒ စန္ဒာဝငး် 
၀၉ ၅၁၈၁၄၅၅ 

Pathein Embroidery 

Co.,Ltd. 

ဦးစိးသန် ့

၀၉ ၄၂၀၁၆၃၉၂၈ 

၂၂ 



 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 

ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်

အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 

အချက်အလက်များ 

၂။ ဒတိယဆ 

ရိးရာပစ္စည်းများ 

 

ရှမ်းစက္က ူ၊ ထးီ၊ မးီပး 
နှင့် ယပ် တာင်၊ 
ရိးရာပစ္စည်းများ 

 
 
 

ြမန်မာနိင်င၏ သဘာဝထွက်ကန်ြဖစ် သာ 
ဝါး၊ လာ်ပင်၊ တ ရာ်ပငမ်ှထကွ်သည့် 
ပစ္စည်းများကိ အရည်အ သွးြမင့် ရိးရာ 
ထတ်ကန်ပစ္စည်းများ အြဖစ် Innovative 
ြဖစ်စွာ ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ စွမ်းအင် ခတာ 
သာလပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း၊ နိင်ငြခား သားများ 
အထူးစိတ်ဝင်စားသြဖင့် နိင်ငြခား ငွ ရှာ ဖွ 
ပးနိင် သာလက်မထည်ြဖစ်ြခင်း၊ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင ်ထခိိက်မမရှိြခင်း၊  

၃။ တတိယဆ 

  ကယားရိးရာအထည်များ  

 

ကယားရိးရာ ဂျပ်ခတ ်
အထညမ်ျား 

 
 

ဒသထွက်ချည်များကိ အသးြပု၍ ရက ်
လပထ်ား သာ ရိးရာအဝတ်အထည်များ 
ြဖစ်ြခင်း၊ နိင်ငြခားသားများပါ ဝတ်ဆင် 
နိင် အာင် ရက်လပ်ထား သည့်အတွက ်
ြပည်ပဝင် ငွရရှိြခင်း၊ စွမ်းအင် ခတာ 
သာ ရိးရာရက်ကန်းလပ်ငနး်ြဖစ်ြခင်း၊ 

 

၄။ ပးူတွဲ တတိယဆ  

နိ ့ ထာပတ်ကွတ်ကီး၊ 
နိထွ့က်ပစ္စည်းများ 

 
 
 
 

နိထွ့က်ပစ္စည်းများ 
ြဖစ်သည့် နွားနိ၊့ ဒိန်ချဉ်၊ 
ထာပတ်၊ ထာပတ် 

ကွတ်ကီး 

 

မမိိကိယ်ပိင် နွားြခများသာမက အြခား 
နွားြခများမှနိမ့ျားဝယ်ယူ၍ ဆန်းသစ် သာ 
တီထွင်မြဖင့် ဒိန်ချဉ်၊ နွားနိ၊့ ထာပတ်၊ 
ထာပတ်ကွတ်ကီးများ ထတလ်ပက်ာ 
ရှမ်း( တာင်ပိင်း) တွင ် သာမက ကယား 
ြပည်နယ်အထိ စျးကွက ် ချဲ ထ့ွင်နိင်ြခင်း၊ 
ထပ်ပိးမ စနစ် ကာင်းမနွ်ြခင်း၊ သန်ရ့ငှ်းစွာ 
အရည ် အ သွးစချိန်မီစွာ ထတလ်ပထ်ား 
ြခင်း၊ က လး/လူ ကီး၊ ကျား/မ မ ရွး 
သးစွဲနိင်သည့် ထတ်ကန်ြဖစ်ြခင်း၊ 
 

“ ရ ကျးသာ” 

ရှမး်စက္က ူနှင့်မီးပးလပင်န်း 

“ ဒး ဒး” 
ရိးရာရက်ကနး်လပ်ငနး် 

“ရင် ငိမ်း အး” 
နိထ့ကွ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး 

လပင်နး် 

၂၃ 

ဦးဝင်းထွဋ် 
၀၉ ၇၉၁၉၀၈၁၂၄ 

ဦး ဇာ်မင်းမင်းဦး 
၀၉ ၄၂၈၀၀၄၈၀၈ 

ဒ သင်းသင်းခိင် 
၀၉ ၅၂၈၀၇၁၈ 



အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 
ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်
အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 
အချက်အလက်များ 

၁။ ပထမဆ  

Green Tea 

 

 

Green Tea 

လက်ဖက် ြခာက် 

 

ကိယ်ပိင်ဒီဇိင်းြဖင့် ထတလ်ပထ်ား သာ 

စက်ြဖင့် Green Tea ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ 

အလပ်အကိင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး 

ပးနိင်ြခင်း၊ Export အ နြဖင့် ဂျာမန ီ

နိင်ငသိ ့ တင်ပိ ့ နြခင်း၊ Global GAP 

လက်မှတ်ရရှိထားြခင်း၊  

၂။ ဒတိယဆ   

ယိစအမျိုးမျိုး 

 

 

 

ယိစအမျိုးမျိုး၊ 

ဝိင်အမျိုးမျိုး၊ 

ဟင်းခတ်မန်မ့ျိုးစ 

 

 

ဒသထွက်ကန်ကမ်း (၁၀၀%) အသးြပု 

ထားြခင်း၊ ရာသီအလိက် ထကွ်ရှိသီးနှ များ 

ကိ အသးြပု၍ Innovative ြဖစ်စွာ တန်ဖိး 

ြမင့်ထတ်ကန်များ ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ 

ဓာတ ဆးဝါးကင်းစင် သာ ထတ်ကနမ်ျား 

ြဖစ်သည့်အတွက ် က လး/လူ ကီး မ ရွး 

စား သာက်နိင်သည့် ထတ်ကန်ြဖစ်ြခင်း၊ 

ထတ်လပ်မအဆင့်ဆင့်အတွက် ဆင့်ပွား 

သင်တန်းများ ပိခ့ျနိင် ပီး အလပ်အကိင် 

အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပးနိင်ြခင်း၊ 

၃။ ပးူတွဲ ဒတိယဆ  

ကာက်ရိးမ 

 

 

 

ကယ်သီးမ၊ ငွနှင်းမ၊ 

ကာက်ရိးမ 

 

ဆန်းသစ်တီထွင်မ အသစ်ြဖင့် တစ်နိင် 

တစ်ပိင်စိက်ပျိုးြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထခိိက်မမရှိြခင်း၊ ြပည်တွင်း စျးကွက် 

ကာငး်မနွြ်ခငး်၊ သဘာဝဓါတ်စာအြဖစ ်

နိင်ငြခားသားများပါ သး ဆာင်နိင်ြခင်း၊ 

စိက်ပျို းနည်းစနစ် ကာင်းများအား နိင်င 

တကာအဖွဲ အ့စည်း အကူအညြီဖင့် ရရှိ 

ဆာင်ရွက်ထားြခင်း၊ ဂျာမနီအဖွဲအ့စည်း 

(GIZ) ၏ 2015-BIC  ပိုင်ပွဲတွင ်

တတိယဆ ရရှိထားြခင်း၊ 

“Nara” 
လက်ဖက် ြခာက်လပ်ငနး် 

“ပင်လ”  
စား သာက်ကန်လပ်ငနး် 

“က လာမ”  
စိက်ပျို း ရးလပ်ငန်း 

၂၄ 

ဦး ကျာ်သီဟ 
၀၉ ၂၅၄၅၂၆၉၅၃ 

ဒ တင်မာကည ်
၀၉ ၂၅၀၂၅၆၇၃၀ 

ဦး န ဇာ်လင ်
၀၉ ၇၉၁၆၄၅၅၇၆ 



 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 

ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်

အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 

အချက်အလက်များ 

၄။ တတိယဆ  

အင်းရိးရာ ပိးထည ်

 

 

အင်းရိးရာ ပိးထည် နငှ့် 

ချည်ထည်အမျို းမျို း 

 

 

အင်း လး ဒသမှ ထွက်ရှိ သာကာြဖင့် 

ချည်မင ် ထတလ်ပ၍် နိင်ငြခားဝင် ငွ 

ရရှိ အာင် ရိးရာမပျက် ဆန်းသစ်တီထွင် 

ရက်လပ်ြခင်း၊ စွမ်းအင် ခတာြခင်း၊ 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် ထခိိက်မမရှိြခင်း၊ 

အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းများ ဖနတီ်း 

ပးနိင်ြခင်း၊  

အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 

ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်

အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 

အချက်အလက်များ 

၁။ 

 

ပထမဆ 

ကာဖ်မီန်အ့မျို းမျို း 

 

 

 

 

 

ကာဖ်မီန် ့အမျို းမျိုး၊ 

အသင့် သာက ်

ကာ်ဖမီျား  

 

ကမ္ဘာတွင ် ြမန်မာ့ ကာ်ဖီဟူ၍ နာမည ်

ပါက် အာင် ဆန်းသစ်တီထွင်စိက်ပျိုး 

ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ နိင်င ပါင်း(၂၁)နိငင်သိ ့

တင်ပိ ့ ရာင်းချ နသည့်အြပင် နိင်င(၂) 

နိင်ငတွင် ရးခွဲဖွင့်လှစ်ထားနိင်ြခင်း၊ အလပ် 

အကိင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး ပးနိင် 

ြခင်း၊ ဒသခများအား စိက်ပျိုး နည်းပညာ 

နှင့် စီးပွား ရးသင်တန်းများအား အခမဲ့ 

ဝန် ဆာင်မ ပး နြခင်း၊ ထပပ်ိးမစနစ် 

ကာင်းမွန်ြခင်း၊ ကန်ပစ္စည်းအသစ်များ 

ဆက်လက်ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ ရွာင ဒသ 

အပါအဝင်ရမှ်းြပည်နယ်( တာင်ပိင်း) ဒသ 

ဖွ ဖ့ိုး ရးလပင်န်းများကိပါ လပ်ကိင်ြခင်း၊ 

“ဉာဏ်ကီးရှင”် 
ရှမး် တာင်ြမင့့်် ကာ်ဖီ 

လပင်နး်  

ဒ လး လးြမင့် 
၀၉ ၄၂၁၀၆၈၉၃၅ 

“ပဒမ္မာ” 

အင်းရိးရာပိးထည် 
လပင်နး် 

ဒ ချာအိအိခိင် 
၀၉ ၇၇၇၀၈၂၈၆၁ 

၂၅ 



 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 

ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်

အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 

အချက်အလက်များ 

၂။ ဒတိယဆ 

လက်ဖက်စိ၊ 

လက်ဖက် ြခာက် 

 

 

လက်ဖက်စိ၊ လက်ဖက် 

ြခာက်အမျိုးမျိုး 

 

ရှမ်းြပည်နယ(် တာင်ပိင်း)ရှ ိ ပငး်တယ 

ဒသမှထွက်ရှိ လက်ဖက်စိမ်းများကိ 

အသးြပုကာထပ်ပိး မစနစ် ကာင်းများ 

နည်းပညာအသစ်များြဖင့် လက်ဖက်စိ၊ 

လက်ဖက် ြခာက်အမျို းမျို း ထတ်လပ် 

နိင်ြခင်း၊ ြမန်မာနိင်င၏ ရးိရာအစားအစာ 

အား ြပည်ပအစားအစာများနှင့် ပါင်းစပ် 

ကာ ဆန်းသစ်စွာြဖင့် တီထငွ်နိင်ြခင်း၊ 

အလပ်အကိင် အခွင့် အလမ်းများဖန်တီး 

ပးနိင်ြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထခိက်ိ 

မမရှိြခင်း၊ ပင်းတယ လက်ဖက်အစအဖွဲ  ့

နှင့် ပူး ပါင်း၍ ဒသဖွ ဖ့ို း ရးလပ်ငနး် 

များလည်း လပ်ကိင်ြခင်း၊ 

၃။ တတိယဆ  

လက်ဖက် ြခာက် 

 

 

လက်ဖက် ြခာက် 

အမျို းမျိုး 

 

ရှမ်းြပည်နယ(် ြမာက်ပိင်း)၊ တန်ယ့န်း 

ဒသ၏ အမှတ်တဆိပ်အ နြဖင့် ခတ်မ ီ

နည်းပညာများ အသးြပု၍ ထတလ်ပန်ငိ ်

ြခင်း၊ ဒသဖွ ဖ့ိုး ရး လပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း၊ အလပ်အကိင် အခွင့် 

အလမ်းများ ဖန်တီးနိင်ြခင်း၊ ထပပ်းိမစနစ် 

ကာငး်မနွြ်ခငး်၊ 

 

၄။  ပူးတွဲတတိယဆ  

 စပျစ်ဝငိ် 

 

စပျစ်ဝိင်အမျို းမျို း 

(စပျစ်ဝိင်အြဖူ၊ 

စပျစ်ဝိင်အနီ)  

 

နိင်ငြခားမှ စပျစ်မျို းများရယူ၍ ကိယ်တိင် 

စပျစ်စိက်ပျို းကာ နိင်ငြခားနညး်ပညာြဖင့်  

စပျစ်ဝိင်ထတ်လပ်ကာ နိင်ငြခားသိ ့ တင်ပိ ့

ရာင်းချ နြခင်း၊ အလပ်အကိင် အခွင့် 

အလမ်းများဖန်တီး ပးနိင်ြခင်း၊ ကျနး်မာ 

ရးအ ထာက်အကူြပု ထတ်ကန်ြဖစ်ြခင်း၊ 

စွမး်အင် ခတာမရှိြခင်းနငှ့် အ လအလွင့် 

မရှိြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထခိိက်မ 

မရှိြခင်း၊ 

“ပါဝါ မာရှမ်း”  
လက်ဖက်စိ၊ လက်ဖက် 

ြခာက်လပ်ငနး် 

“Mother Love” 

လက်ဖက် ြခာက်လပ်ငနး် 

ဒ နြခည်ြမတ်ထွန်း 
၀၉ ၄၅၀၀၂၇၇၇၉ 

 

ဒ ရီရီြမင် ့

၀၉ ၂၅၉၀၂၁၁၁၅ 

၂၆ 

“Red Mountain” 
စပျစ်ဝိင်လပ်ငနး် 

ဦး နဝငး်ထနွး် 
၀၉ ၂၀၃၅၆၃၂ 



 

စဉ ်
ဆအမျို းအစားနှင့် 

ဆရလပ်ငန်း 

ထတက်န ်

အမယမ်ျား 

ဆရရှိမဆိင်ရာ 

အချက်အလက်များ 

၅။  ပူးတွဲတတိယဆ 

အမိ်သးပရိ ဘာဂများ 

 

 

 

အမိ်သးပရိ ဘာဂ 

အမျို းမျိုး၊ 

(စားပွဲ၊ ကတင၊် 

ကနး်တခါး စသည)် 

 

နည်းပညာအသစ်များြဖင့်ထတ်လပ်ြခင်း၊ 

ဝယ်ယူ သူအကိုက ် ခတ်မစီက်များြဖင့် 

ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ အ လအလငွ့်သစ်များမ ှ

ထတ်ကန်မျိုးစ ထတ်လပန်ိင်ြခင်း၊ ပစ္စည်း 

ပရိ ဘာဂ ထတလ်ပမ် အ လအလွင့်များ 

ကိ လာင်စာအြဖစ် အသးြပုသည့်အတွက ်

စွမ်းအင် ခတာြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်း 

ကျငထ်ခိိက်မမရှိြခင်း၊ အလပ်အကိင်အခွင့် 

အလမ်း ဖန်တီး ပးနိင်ြခင်းနှင့် တီထွင ်

ဆန်းသစ်စွာ ထတ်လပ်နိင်ြခင်း၊ “ဓန အာင”် 
သစ်ပန်းပပနး်ချ ီ

အ ချာထညလ်ပင်နး် 

၂၇ 

ဦးစိးထက် အာင် 
၀၉ ၄၅၈၀၄၁၄၆၈ 





 

 

 

၉။ MSME များ၏ အာင်ြမင်တိးတက်မများမှာ အာက်ပါအတင်ိး ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ကာငါးပွင့် ကးသွန်းလပ်ငန်း (အငယ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းပထမဆ) 

 

                   

 

 

 

 

  ကးသွန်းလပ်ငန်းသည် ဆရရိှ ပီး နာက် လပ်ငန်းအားလူသိများလာပီး 

ကးသွန်း ဗိလ်ချု ပ်ပ (အြမင့် ၁၂ ပ) (၁) ခ ၊ ကးသွန်းလူပတူ(၅) ခ ၊ ကးသွန်း 

ဘရားပ (ဉာဏ် တာ်- ၃၀ လက်မ) (၄) ဆူ နှင့် (ဉာဏ် တာ် - ၃ ပ) (၁) ဆူ၊ Fiber 

ရပ်တ (၁) ခ စသည်ြဖင့် လပ်ငန်းအပ်နှမများ ပိမိရရိှလာပါသည်။   

 (ခ) ရအပ် ဆာင်းပယင်းနှင့် ကျန်းမာ ရးအ ထာက်အကူြပုပစ္စည်း ထတ်လပ် ရး 

လပ်ငန်း (အငယ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း ဒတိယဆ) 

                 

  

 

 

 

  

 

ကာငါးပွင့် ကးသွန်းလပ်ငန်းမှ ထတ်လပ် သာ 

Fiber ရပ်တနှင့် ကးသွန်းရပ်တများ 

ပထမအကိမ် ထတ်ကန် ပို င်ပွဲတွင် 
အငယ်စားဒတိယဆရရှိြခင်း 

(February 2018) 

China Innovation Entrepreneur 
Competition တွင် ပူးတွဲ- 

ဒတိယဆရရိှြခင်း (April 2018) 

၂၈ 

ကချင်ြပည်နယ်နှင့်မန္တ လးတိင်း ဒသကီးအတွင်းရိှ MSMEs များ၏ ြပပဲွနှင့် ပိုင်ပဲွ ပီး နာက် 

ရရှိလာ သာ အကျိုး ကျးဇူးများ 



   ဆရရှိ ပီး နာက် မန္တ လး မို တ့ွင ် ထတ်ကန်ပစ္စည်းအား တဆင့်ြဖန်ြ့ဖူး 

ပးမည့် စျးကွက်အသစ်ရရိှခ့ဲြခင်း၊ ြမစ် ကီးနားတွင်လည်း စျးကွက်အသစ်အ နြဖင့် 

ဆးဆိင်များနှင့် ချိတ်ဆက်မရရှိခဲ့ြခင်း၊ တရတ်နိင်င၊ မန်စီ မို တ့ငွ် ကျင်းပသည့် 

Innovation Entrepreneur Competition သိသ့ွား ရာက်ယှဉ် ပို င်ရန် ယကညမ် 

ရရှိခဲ့ ပီး၊ ပို င်ပွဲဝင် ရာက်ခဲ့ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မ ပူးတွဲဒတိယဆကိ ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

 (ဂ) Super Star သဆူးကိုးလပ်ငန်း (အငယ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းပူးတွဲတတိယဆ) 

  

 

                 

 

 

  ဆရရှိ ပီး နာက် သဆူးကို းလပ်ငန်းအား လူပိမိသိရှိလာြခင်း၊ စျးကွက် 

အ နြဖင့် ြမန်မာနိင်င အာက်ပိင်း ဒသများြဖစ်သည့် မာ်လမိုင်၊ ပသိမ်တိတ့ငွ ်

စျးကွက်သစ်များ ထပ်မရရိှခ့ဲြခင်းနှင့် ယခင်က သွပ်ြပား၊ သဆူးကိုးများသာ 

ထတ်လပ်ရာမှ ယခအခါ စတီးသဆူး ကိုးများ တိးချဲထ့တ်လပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

 (ဃ)    သားသားဆန်ြပုတ်လပ်ငန်း (အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်းပထမဆ) 

     

 

 

 

               

   

   ဆရရိှ ပီး နာက် ထတ်ကန်များ ရာင်းအားနှစ်ဆခန်တ့က်လာပီး ယကည်မ 

ပိမိရရှိလာြခင်း၊ ပိုင်ပဲွများဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ခ့ဲရာ ြမန်မာ့စား သာက်ကန်လပ်ငန်းမှ 

ကီးမှူးကျင်းပသည့် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး စား သာက်ကန် ပိုင်ပဲွတွင် ပထမဆ 

နှင့် တရတ်နိင်င မန်စီမိုတွ့င် ကျင်းပသည့် Innovation Entrepreneur Competition 

စျးကွက်တိးချဲ ရ့ရှိလာ သာ သဆူး ကိုးထတ်ကန်များ 

ပထမအကိမ် ထတ်ကန် ပို င်ပွဲတွင်   
အ သးစားပထမဆရရိှြခင်း 

(February 2018) 

China Innovation Entrepreneur 
Competition တွင် ပူးတွဲ- 

ဒတိယဆရရိှြခင်း(April 2018) 

၂၉ 



တွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မ ပူးတဲွ ဒတိယဆတိကိ့ ရရိှခ့ဲြခင်း၊ စျးကွက်အ နြဖင့် 

ြပည်တွင်းသာမက တရတ်နိင်င စျးကွက်ပါရရှိခဲ့ ပီး၊ ယခအခါ International 

Market အဆင့်မီထတ်ကန်များ တိးချဲထ့တ်လပ်ရန်အတွက် ခတ်မီစက်ကိရိယာ 

များ တပ်ဆင်နိင် ရး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

 (င)    Coffee Cherry လပ်ငန်း (အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်းဒတိယဆ) 

 

 

 

 

 

  

    

  ဆရရှိ ပီး နာက် သတင်းမီဒီယာများ ထတ်ြပန်မ ကာင် ့ထတ်ကန ်Brand 

Image တက်လာြခင်း၊ ရာင်းအားပိင်းတွင်လည်း သိသိသာသာတက်လာြခင်း၊ Coffee 

Mix အစားထိး ကျန်းမာ ရးထတ်ကန်အြဖစ် လူသိများလာြခင်း၊ ြဖန်ခ့ျိ ရာင်းချ ပးလိ 

သူ ကိယ်စားလှယ်များ ပိမိများလာြခင်း၊ နိင်ငြခားသားများပါ စိတ်ဝင်စားလာြခင်း၊ 

တာင်ကိရီးယားနိင်ငမှ Franchise လပ်ရန် ကမ်းလှမ်းလာခ့ဲပါသည်။ ကာ်ဖီ 

စိက်ပျို းမအတွက် (၁၀.၅.၂၀၁၈)ရက် နတွ့င် GAP Certificate ရရိှခ့ဲပါသည်။ 

 (စ)  ကာင်းဆက်ဝတီ ကယ်ပဲမိတ်ကပ်ရည်လပ်ငန်း (အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်းတတိယဆ) 

    

 

 

                                                                 

                          

   ဆရရှိ ပီး နာက် ထတ်ကန်များလူသိများလာပီး ရာင်းအားပိင်းတွင်လည်း 

သိသိသာသာတက်လာြခင်း၊ မန္တ လး မိုတွ့င်သာမက အြခား မို မ့ျားသိလ့ည်း စျး 

ပထမအကိမ် ထတ်ကန် ပို င်ပွဲတွင် 
အ သးစားဒတိယဆရရိှြခင်း 

(February 2018) 

တာင်ကိရီးယားနိင်ငတွင် 
သာွး ရာက်ြပသခ့ဲ ပီး Franchise 
ကမ်းလမ်ှးခရြခင်း (May 2018) 

လူသိများလာပီး ရာင်းအားတိးတက်လာ သာ ကာင်းဆက်ဝတီ 
ကယ်ပဲမိတ်ကပ်ရည် 

၃၀ 



ကွကထိ်း ဖာက် တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင်လာခ့ဲ ပီး၊ ထတ်ကန်အသစ်များ ထပ်မတိးချဲထ့တ် 

လပ်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။  

 (ဆ)  ဦးကာက+ ဒ စိန ်လက်ဖက်လပ်ငန်း (အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းပထမဆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ဆရရှိ ပီး နာက် ရာင်းအားတိးတက်လာ ပီး၊ ထတ်လပ်မပိင်းတွင် 

Packaging ပိင်းအား ထပ်မအဆင့်ြမင့်တင်၍ ထတ်လပ်သွားရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါသည်။ 

 (ဇ)    Lucky သာက် ရသန်လ့ပ်ငန်း (အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းတတိယဆ) 

 

 

 

 

 

 

   

 

  ဆရရိှပီး နာက် လပ်ငန်းအား ကာ်ြငာရာတွင် နိင်င တာ်မှ ချီးြမင့်ခ့ဲသည့် ဆ 

ရရိှခ့ဲ ကာင်း ထည့်သွင်း ကာ်ြငာရာ Brand Image မှာ ပိမိတိးတက်လာြခင်း၊ 

ရာင်းအားပိင်းတငွ်လည်း သိသိသာသာတက်လာသည့်အတွက် ထတ်လပ်မပိင်း 

တွင် စက်ကိရိယာများ ပိမိတပ်ဆင် ပီး တိးချဲ ထ့တ်လပ်ရန ် ဆာင်ရွက် နပါသည်။ 

ရာင်းအားတိးလာ ပီး ထတ်ပိးမ အဆင့်ြမင့်တင်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ  
ဦးကာက+ ဒ စိန် လက်ဖက်လပ်ငန်း  

Brand Image ပိမိတိးတက်လာ ပီး၊ ရာင်းအား ကာင်းလာ သာ Lucky 

သာက် ရသန် ့ 

၃၁ 



(စျ) မွန်ြမတ်သူဖိနပ်လပ်ငန်း  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   ြပပဲွတွင် ဝင် ရာက်ြပသပီး နာက ် ထတ်ကန်အား လူသိများလာ ပီး 
ဖိနပ်အရ (၃၀၀) တိးတက် ရာင်းချခဲ့ရပါသည်။  

 (ည) ဖိး ထာင်လက်ဖက်နှင့် ပဲ ကာ်လပ်ငန်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ြပပဲွတွင် ဝင် ရာက်ြပသပီး နာက ် ထတ်ကန်အား လူသိများလာ ပီး 
မိတ္ထ ီလာ မို မ့ ှ ဖာက်သညမ်ျားအြပင ် မန္တ လး မို မ့ှ ဖာက်သညမ်ျားပါ 
ရရှိလာပါသည်။ 

မွန်ြမတ်သူ ဖိနပ်လပ်ငန်းမှ ရာင်းအားတိးတက်လာ သာ ဖိနပ်များ 

ဖာက်သည်တိးတက်ရရှိလာ သာ ဖိး ထာင်လက်ဖက်နှင့်ပဲ ကာ်များ 

၃၂ 



 

 

၁၀။  MSME များ၏ အာင်ြမင်တိးတက်မများမှာ အာက်ပါအတင်ိး ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ဝင်းစန္ဒာ ြမဖ ယာင်းမန်လ့ပ်ငန်း(အငယ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းပထမဆ) 

  

  

  

 

 

   

 

  ဆရရိှ ပီး နာက် ြပည်သူအများ သိရိှမနည်းပါး သာ ဒသထွက်ကန်တစ်ရပ် 

ကိ စျးကွက်မှ သိရှိခွင့်ရသည့်အြပင် စျးကွက်သစ်များ ချိတ်ဆက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 (ခ) ဂဠုန်မင်းညီ နာင ် ချည်ထည်ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း (အငယ်စားစီးပွား ရး      

လပ်ငန်း တတိယဆ) 

 

 

 

 

   

   

  ဆရရှိ ပီး နာက် ဈးကွက်ချိတ်ဆက်မအ နြဖင့် မ ကွး မို မ့ှ မ ကွး 

ဟိတယ်၊ ဖန်ခါး ြမဟိတယ်၊ ထိန်ထိန်သာ ဟိတယ်၊ ဇင် ယာ်တည်းခိခန်း၊ City 

Mart တိန့ှင့်လည်း ကာင်း၊ ငွ ဆာင်ကမ်း ြခရှိ @The Sea Hotel၊K-Resort၊ 

ရဟသာဟိတယ်၊ Ocean Supermarket နှင့် Gandamar Whole Sale တိန့ှင့် 

လည်း ကာင်း စျးကွက်ချိတ်ဆက်နိင်ခ့ဲ ပီး အမှာစာအ ြမာက်အများ ရရိှခ့ဲပါသည်။ 

ပို င်ပွဲမှတဆင့် စျးကွက်ဝင်ကာ လူသိများလာ သာ ြမဖ ယာင်းမန်ထ့တ်ကန် 

Trade Fair များမှတဆင့် စျးကွက်အ ြမာက်အြမား တိးချဲ ခ့ျိတ်ဆက်နိင်ခဲ့ သာ 

ချည်ထည်ထတ်ကန်များ 

ချင်းြပည်နယ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်နှင့် မ ကွးတိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ MSMEs များ၏ ြပပွဲနှင့် 

ပိုင်ပွဲ ပီး နာက်  ရရှိလာ သာ အကျိုး ကျးဇူးများ 

၃၃ 



 (ဂ) JUMJEL သဘာဝဇီး၊ မန်ကျည်း ဖျာ်ရည် (အလတ်စား ဒတိယဆ) နှင့်      

စ လ ရှ ့ ဆာင ်သဘာဝဇီး၊ မန်ကျည်း ဖျာ်ရည် (အ သးစား တတိယဆ) 

  

 

 

 

 

 

  ဆရရှိ ပီး နာက် ြပပွဲလာပရိသတ်များ လွန်စွာကို က်နှစ်သက် ပီး ဝယ်ယူ 

အား ပးသူများသြဖင့် ပွဲ တာ် ပီးသည့်အချိန်မတိင်မီ ပစ္စည်းြပတ်သွားသည်အထ ိ

ရာင်းချခ့ဲရပါသည်။ 

 (ဃ)   3 Season Furniture လပ်ငန်း (အလတ်စားလပ်ငန်း တတိယဆ) 

  

 

 

 

 

 

  ဆရရှိ ပီး နာက် အညာ ဒသ၏ သ ကတထန်းပင်မှ ထန်းသားများြဖင့် 

ထတ်လပ်ထားသည့် တန်ဖိးြမင့်ထတ်ကန်များသည ် အမျို းအမယ်စ ပီး လက်ရာ 

ြမာက်လှပ၍ လအူများကိုက်နှစ်သက် ပီး စိတဝ်င်စားလာြခင်း၊ ထန်းရည ်

မထွက် တာ့ သာ သကတ်မ်းလွန် ထန်းပင်များမှ ထတ်လပ်ထားသည့် အတွက ်

ထန်းပင် ြပုန်းတီးမအတွက ်စိးရိမ်စရာ မလိဘဲ Value Added Products များ 

အြဖစ် ပရိ ဘာဂများ၊ လူသးကန်ပစ္စည်းများကိ ထတလ်ပ် ရာင်းချသည့်အတကွ ်

ဂဏ်ယူ ဖွယ်ရာထတ်ကနြ်ဖစ်ပါသည်။  

Trade Fair များမှတဆင့် ရာင်းအားတိးတက်လာ သာ  

သဘာဝဇီး၊ မန်ကျည်း ဖျာ်ရည်များ 

အညာ ဒသ၏သ ကတထန်းပင်မှ ထန်းသားများြဖင့် ထတ်လပ်ထားသည် ့
တန်ဖိးြမင့်Furniture များ 

၃၄ 



 (င)  လကမ္ဘာတိင်းရင်း ဆးဝါးထတလ်ပ် ရးလပ်ငန်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ြပပွဲအပီး၌ ထတ်ကန်အား လူသိများလာကာ ယခင်ကထက ် ၅၀ % ပိမိ 

ထတလ်ပ် ရာင်းချနိင်ခဲ့ပါသည်။ 

  

(စ)  မ ကွးတိင်း ဒသကီး လာ်ြဖူစိက်ပျိုးသူများအစအဖွဲ  ့

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြပပဲွအ ပီး ရာင်းအားတက်လာ၍ ထတ်ကန်များပိမိထတ်လပ်လာရ သာ 

လကမ္ဘာတိင်းရင်း ဆးဝါးများ 

လက်ရှိ ဈးကွက်တွင် (၁) ပိဿာလင် ကျပ် (၁) သိန်း ကျာ်မ  ရရှိရာမ ှ

ြပပဲွတွင် ဝယ်လက်ကိ ဖိတ် ခ နိင် ပီး (၁) ပိဿာလင် ကျပ် (၄)သိန်းခန် ့

ဈးြဖင့် ြပည်ပ စျးကွက်သိ ့ ရာင်းချနိင်ခဲ့ သာ သဘာဝ လာ်ြဖူထတ်ကန ်

၃၅ 



 

 

 

၁၁။   MSME များ၏ အာင်ြမင်တိးတက်မများမှာ အာက်ပါအတင်ိး ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) မျို းြမတ်မွန်စပါးခွ လာင်စာ တာင့်စက်ရ(အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း ပထမဆ) 

 

 

 

 

 

  

   ဆရရှိ ပီး နာက် စွန်ပ့စ်ပစ္စည်းြဖစ်သည့် စပါးခွများမှ လာင်စာ တာင် ့

ထတ်လပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများအား ဒသခြပည်သူများသိ ့ ရာင်းချြခင်း ြပုလပ ်

ပးခ့ဲသြဖင့် ဈးကွက်ချိတ်ဆက်နိင်ြခင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ လျာ့ချနိင ်

ရးအတွက် အ ထာက်အက ူြဖစ် စြခင်း စသည် ့အကျို း ကျးဇူးရရှိ စခဲ့ပါသည်။ 

 (ခ) ဆားကမ်းထတ်လပ်မလပ်ငန်းအစအဖဲွ  ့(အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း ဒတိယဆ) 

 

 

 

 

 

  

 

  ဆရရှိ ပီး နာက် Export တင်ပိရ့န် နည်းပညာလိအပ် နမနှင့်ပတ်သက်၍ 

UMFCCI နှင့်ချိတ်ဆက်၍ တရတ်နိင်ငတွင် နည်းပညာ လ့လာရန ် အချတိ် 

အဆက် ရရှိြခင်း၊ ဆားကမ်းများအား အထတ်ငယ်များထတ်၍ ရာင်းချနိင်သည့် 

Market သည ် တရတ်နှင့်ဂျပန်နိင်ငတိတ့ွင်ရှိ ကာင်း ဈးကွက်ထိး ဖာက်ရန ်

အခွင့်အလမ်းရရှိခ့ဲြခင်းစသည့် အကျို း ကျးဇူးရရှိ စခ့ဲပါသည်။ 

မျို းြမတ်မွန ်Co., Ltd. ၏ စပါးခွ လာင်စာ တာင့်ထတ်စက်နှင့် လွန်သွားများ 

တရတ်နှင့်ဂျပန်နိင်င စျးကွက်သိ ့ ရာင်းချနိင်ရန ် စျးကွက်သတင်း 
အချက်အလက်ရရှိခဲ့သည့် သဘာဝဆားကမ်းနှင့် ဆားထတ်ကွင်း  

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ MSMEs များ၏ ြပပွဲနှင့် ပိုင်ပွဲ ပီး နာက်  ရရှိလာ သာ 

အကျိုး ကျးဇူးများ 

၃၆ 



 

 (ဂ) ရစာပသိမ်ထီး (အငယ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း ပထမဆ) 

  

 

 

 

 

 

  ဆရရှိ ပီး နာက် ရစာပသိမ်ထီးလပ်ငန်းသည ် မိရိးဖလာ စီးပွား ရး 

လပ်ငန်းကိ ပိမိဆန်းသစ် တီထွင်ထတ်လပ် ပီး အ နာက်နိင်င ဈးကွက်သိ ့တင်ပိ ့

ရာင်းချ၍ ဈးကွက်ထိး ဖာက် ရာင်းချနိင်ခဲ့ြခင်းအ ပ  အြခား သာ MSMEs 

လပ်ငန်းရှင်များအ နြဖင့် လ့လာအတယူအားကျ စခ့ဲပါသည်။  

(ဃ) စိန် ရ ငွစက်မလက်မလပ်ငန်း (အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း တတိယဆ) 

 

 

 

 

 

 

  ဆရရှိ ပီး နာက် ထွန်စက၊် စပါးရိတ်သိမ်း ခ လှစ့က်စသည့် လယ်ယာသး 

စက်ကိရိယာများအား ြမန်မာ့လယ်ယာဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ တာင်သူ 

များအား အရစ်ကျစနစ်ြဖင့် ရာင်းချ ပးနိင်ရန်  အချိတ်အဆက် ရရိှခ့ဲပါသည်။ 

မိရိးဖလာအ ြခခ၍ ဆန်းသစ်တီထွင်ထား သာ 

အ နာက်နိင်င စျးကွက်များသိ ့တင်ပိ ့ ရာင်းချလျက်ရှိသည့် ရစာပသိမ်ထီး 

ြမန်မာ့လယ်ယာဖွ ဖ့ို း ရးဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက် ရာင်းချမည့် 
လယ်ယာသးစက်ကိရိယာများ 

၃၇ 



 

(င) “သင်းပျစ့ိ ြပ” ကိတ်မန်န့ှင့် ပါင်မန်အ့မျိုးမျိုးလပ်ငန်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ြပပဲွ ပီး နာက် လပ်ငန်းအား လူသိများလာပီး တီထွင်ဆန်းသစ်ထား သာ 

Mousse ကိတ်မန်ထ့တ်ကန်များကိ ဝယ်ယူမများြပားလာပီး ယခင်က ထက ်၅ % 

ပိမိ ရာင်းချလာခဲ့ရပါသည်။ 

(စ) “ြပည့်စ” စပါး ခ လှစ့က်လပ်ငန်း 

 

 

 

 

 

 

  ြပပွဲ ပီး နာက ် လပ်ငန်းအား လူသိများလာ ပီး သမန်းနးစက်(၁)လးနှင့် 

မျိုး စ့ချကိရိယာ (၁)လး ရာင်းချခဲ့ရပါသည်။ 

ရာင်းအားတိးတက်လာ သာ "သင်းပျစ့ိ ြပ" ကိတ်မန်နှ့င့် ပါင်မန်မ့ျား 

ရာင်းအားတိးတက်လာ သာ “ြပည့်စ” လယ်ယာသးစက်ကိရိယာများ 

၃၈ 



 
 

 

၁၂။ စတတ္ထအကိမ် ြမာက် MSME Product ဒသတွင်း ြပပွဲနှင့် ပို င်ပွဲမှ အာက်ပါအကျို း 

ရလဒ်များက ိMSME များ ရရှိခဲ့ပါသည်- 

(က) “ပင်လ”စား သာက်ကန် လပ်ငန်းရှင် ဒါက်တာတင်မာကည် (Ph.D Chemical 

Engineering, University of Kebeangsaan, Malaysia)၊ ပင်လတက္ကသိလ ်

ပါ မာက္ခချုပ်( ငိမ်း)သည ် စိက်ပျို း ရးသီးနှ (ြမင်းခွာရွက်၊ ချဉ် စာ်ကားသီး၊ 

သရက်သီး စသည်)များမှ တန်ဖိးြမင့်ထတ်ကန် (ြမင်းခွာရွက် ြခာက်၊ ချဉ် စာ်ကား 

သီးယိ၊ သရက်ဝိင် စသည)်များကိ ကိယ်တိင်ထတ်လပ်သည့် အြပင် အြခား 

လပ်ငန်းရှင်များအားလည်း နည်းပညာြဖန် ့ ဝ ပး နသ ူ ြဖစ်ပါသည်။ ပို င်ပွဲတွင ်

အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်း ဒတိယဆ ရရှိခဲ့ ပီး လူသးကန်နှင့် စား သာက်ကန ်

MSME များအ နြဖင့် City Mart, Ocean စ သာ လက်လီ ရာင်းချသမူျား 

အသင်းသိ ့ တင်သွင်း ရာင်းချနိင် ရး FDA လက်မှတရ်ရိှရန် လိအပ် န ကာင်း 

နှင့် လက်မှတ်ရရိှရန် အချိန်(၆)လမ ှ (၁)နှစ်ခန်အ့ထိ ရိှ ကာင်း ဆွး နွးတင်ြပ 

ခ့ဲရာ လသူးကန်နှင့်စား သာက်ကန် MSME  များအတွက ် FDA လက်မှတ်များ 

လျင်ြမန်လယွ်ကူစွာရရှိရန် လိအပ်သည့်အချက်များ၊ စား သာက် ရးဆိင်ရာ 

Safety များ၊ နည်းပညာများအား အချင်းချင်းြဖန် ့ ဝခဲ့မများကိ FDA တာဝန်ရှိသူ 

မှလည်း ရှင်းလင်းအသိပညာ ပးခ့ဲပါသည်။ 

(ခ) အသီးအနှအ ြခာက်ခစက်နှင့် လယ်ယာသးစက်ကိရိယာလပ်ငန်းများ 

 

 

 

 

 

 

 
Good Brothers Co.,Ltd ၏ လယ်ယာသး 

စက်ကိရိယာများ

ကယားြပည်နယ်နှင့်ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်းရှိ MSMEs များ၏ ြပပွဲနှင့် ပိုင်ပွဲ ပီး နာက်  

ရရှိလာ သာ အကျိုး ကျးဇူးများ 

၃၉ 



 

 

 

 

 

 

 

“JROOT” ပညာရှင်မ ှ ကိရီးယားနိင်ငထတ် အ ြခာက်ခစက်များ 

အ ကာင်းနှင့် “Good Brothers Co., Ltd” မှ လယ်ယာသးစက်ကိရိယာများ 

အ ကာင်းြပခန်းြပသြခင်းနှင့် ရှင်းလင်း ဆွး နွးြခင်းများြပုလပ်ခ့ဲရာ တာင်သူ 

များအ နြဖင့် စက်ပစ္စည်းမှာယူရန် ြပင်ဆင်ြခင်းများ ဆက်လက် ဆာင်ရွက် 

လာမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ) “ ရသူရိန်လင်း”ကမ္ပဏီသည ်ဧရာဝတီြပပွဲမတိင်မီ ကရင်ြပည်နယ်၊ သ တာင် ကီး 

မိုတ့င်ွ အခွမာသီးနှအ ြခာက်ခစက်၊ စပါးရိတ်သိမ်း ခ လှစ့က်နှင့် ကာက်စိက ်

စက်များအားြပသခ့ဲ ပီး ယခရှမ်းြပပဲွတွင် လယ်ယာထွက်သီးနှအ ြခာက်ခြခင်းဆိင်ရာ 

နည်းပညာများအ ကာင်းကိ ဆွး နွး ြပာကားြခင်းများ ဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ  ဒသတွင်း 

တာင်သူများအ နြဖင့် စိက်ပျိုး ရးဆိင်ရာဗဟသတနှင့် အ ြခာက်ခ စက်များကိ 

အသးြပု၍ သီးနှထွက်ကန်များအား ရရှည်သိ လှာင်ြခင်းဆိင်ရာ နည်းပညာ 

များရရှိလာပါသည်။ ထိြ့ပင် ကယားြပည်နယ်ထွက် Marble ကျာက်များ 

ထတ်လပ်နိင်ရန် တရတ်ကန်သည်များနှင့် ချိတ်ဆက် ပးြခင်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။ 

 (ဃ) က လာမစိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်း( အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်း  ပူးတွဲဒတိယဆ) 

                   

 

 

 

  

 

 

ကိရီးယားနိင်ငထတ် 
အ ြခာက်ခစက် 

က လာမစိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းမ ှ ကာက်ရိးမနှင့် ကက်နားရွက်မများ 

City Mart Holding Co.,Ltd သိတ့ိက်ရိက် ရာင်းချခွင့်ရရှိ 

“ ရသူရိန်လင်း”ကမ္ပဏီ၏ 
အ ြခာက်ခစက် 

၄၀ 



က လာမစိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းရှင်သည ် စိက်ပျို း ရးဘွဲ ရ့တစ်ဦးြဖစ် ပီး 
တရတ်နိင်ငမှ မမျိုး စ့အားဝယ်ယူ၍ က လာ မိုတ့င်ွ ကိယ်တင်ိ Research & 
Development ြပုလပ်ကာ စိက်ပျို း ရာင်းချ နသူတစ်ဦးြဖစ်ပါသည်။ ယခင်က 
၎င်း၏ မများအား ရန်ကန်နှင့်မန္တ လး မိုမ့ျားသိ ့ တဆင့်ခ ရာင်းချသူများြဖင့်သာ 
ြဖန်ြ့ဖူး ရာင်းချလျက်ရှိရာမ ှ ပို င်ပွဲတွင်ဝင် ရာက်ယှဉ် ပို င်ခဲ့ရာ အ သးစား 
စီးပွား ရးလပ်ငန်း  ပူးတွဲဒတိယဆရရှိခဲ့ ပီး “City Mart Holding Co.,Ltd”သိ ့
မထတ်ကန်အား တိက်ရိက် ရာင်းချခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

        (င) “Nara” လက်ဖက် ြခာက်လပ်ငန်း (အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်း ပထမဆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ရှမ်းြပည်နယ်၊ ပင် လာင်း မို န့ယ်၊ တာငိရွာမှ “Nara” လက်ဖက် ြခာက ်

လပ်ငန်း သည ် ပိုင်ပဲွတင်ွ ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ခ့ဲရာ အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်း 
ပထမဆ ရရိှခ့ဲ ပါသည်။ ၎င်းလပ်ငန်းရှင်သည် လက်ဖက် ြခာက်ထတ်လပ်ရာတွင ်
အသးြပုသည့် လက်ဖက် လှာ်စက်၊ လက်ဖက်အ ြခာက်ခစက်နှင့် လက်ဖက်နယ ်
စက်တိအ့ား ကိယ်တိင်ဒီဇိင်း ရးဆွဲ၍ ထတ်လပ်ခဲ့ ပီး ချင်းြပည်နယ်၊ တီးတိန ်
မို န့ယ်နှင့် ကချင်ြပည်နယ်၊ ကန်ပိက်တးီ ဒသတိမ့ ှလပင်နး်တ ူလပ်ငန်းရှင်များသိ ့
ထတလ်ပ် ရာင်းချ ပးခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဤ ြပပဲွ၊ ပို င်ပွဲမှတဆင့် ကယားြပည်နယ် 
နှင့်ရှမ်းြပည်နယ်မှ လပ်ငန်းရှင်များသိ ့ ၎င်း၏ နည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာများကိ 
ဆက်လက ်ြဖန်ြ့ဖူး ပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။       

“Nara” လပ်ငန်းရှင်မှ ဒီဇိင်း ရးဆဲွခ့ဲသည့် လက်ဖက် ြခာက် 

ထတ်လပ်သည့်စက်များ 

လက်ဖကန်ယ်စက ်

လက်ဖက် လှာ်စက ် လက်ဖကအ် ြခာက်ခစက ်

၄၁ 



 (စ) အီစယ့်ကီ”လယ်ယာသးစက်ကိရိယာကမ္ပဏီ 

 

 

 

 

 

 

 

“အစီယ့်ကီ”လယ်ယာသးစက်ကိရိယာကမ္ပဏီအ နြဖင့် ပသိမ် မို တ့ွင်ကျင်းပ 
ခဲ့ သာြပပွဲတွင ် ြမာင်းြမ မို န့ှင့်ကန်ကီး ထာင့် မို တ့ိသ့ိ ့လယ်ထွန်စက်များ ရာင်းချ 
ခ့ဲရ ပီး ယခ တာင်ကီးပွဲတွင ် လယ်ယာသးစက်ကိရိယာများအား ရှမ်းြပည်နယ်မှ 
တာင်သ ူ များထသိ ့ ပထမဆးအကမ်ိ ြပသခဲ့ြခင်းြဖစ်ကာ တာင်သူဦး ရ (၅၀) 
ကျာ်မ ှစတိ်ဝင်တစားြဖင့် စစမ်း မးြမန်းခဲ့ ပီးဝယ်ယူရန် ြပင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဆ) ခရီးသွားဝန် ဆာင်မနငှ့် Motel Service များ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ြပပဲွ၊ ပိုင်ပဲွတင်ွ ကယားြပည်နယ် သတ္တ ပလူ ကျးရွာ၊ ကယားရိးရာဂျပ်ခပ် 

လပ်ငန်းအား လက် တွရ့က်လပ်ြပသြခင်း၊ ကယားရိးရာအဝတ်အထည်နှင့် အစား 
အ သာက်များ ပါ၀င်ခင်းကျင်းြပသခဲ့သည့်အြပင် Loikaw Princess Motel မ ှ
ခရီးသွားဝန် ဆာင်မနှင့် Motel Service များအား ပိုင်ပွဲဝင် ရာက်ယှဉ် ပို င်ခဲ့က 
ပါသည်။ 

ထိက့ဲသိ ့ ဝင် ရာက်ြပသယှဉ် ပိုင်ခ့ဲြခင်းများ ကာင့် ကယားြပည်နယ်၊ ဒီ မာ့ဆိ 
မိုန့ယ်၊ ပန်ပက် ကျးရွာရှိ ကယနး် ( ခ ) ပ ဒါင်လူမျိုးများ၏ ထူးြခား သာ 
ရိးရာယဉ် ကျးမများ၊ အဝတ်အထည်နှင့်အစားအစာများ၊ သဘာဝရူခင်းအလှ 

“အစီယ့်ကီ”ကမ္ပဏမီှ ထတ်လပ် သာ 
လယ်ယာသးစက်ကိရိယာများ 

ပ ဒါင်လူမျိုးများ၏ ထူးြခား သာ ရိးရာယဉ် ကျးမများ ၊  ဂျပ်ခတ်လပ်ငန်း၊ လက်မ 
အနပညာပစ္စည်းများနှင် ့သဘာဝရူခင်းအလှအပများ ကာင့် ခရီးသွားများကိ ပိမိ 
ဆွဲ ဆာင်နိင်ကာ ကယားြပည်နယ်၏ခရီးသွားလပ်ငန်း ဖွ ဖ့ို းတိးတက်လာမည်ြဖစ ်

၄၂ 



အပများကိ အများြပည်သူမှ ပိမိသိရှိလာကာ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပခရီးသွားများ ပိမိဝင် 
ရာက်လာ ပီး ဒသတွင်း ခရီးသွားလပ်ငန်းများ ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်လာမည်ြဖစပ်ါသည်။                            

(ဇ) “ဂဠုန်မင်းညီ နာင်” ချည်ထည်ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း 

 

 

 

 

 

 

 

“ဂဠုန်မင်းညီ နာင်” ချည်ထည်ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်းသည ် ဂျပန်နိင်င၊ 
တိကျို မို ၌့ (၃၀.၆.၂၀၁၈) ရက် နမ့(ှ၁.၇.၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိ ကျင်းပြပုလပ် သာ 
ြမန်မာပွဲ တာ်တွင ် ြမန်မာ့ရိးရာဒီဇိင်းများြဖင့် တီထွင်ဖန်တီးရက်လပ်ထား သာ 
လချည်၊ ြခုထည်၊ လက်ကိင်အိတ်၊ ဟိတယ် မိတယ်သး အိပ်ယာခင်းများနှင့် Bed 
Runner များအား ပါဝင်ြပသခ့ဲရာ ဂျပန်ဝန်ကီးချု ပ်၏ဇနီး မဒမ်အာခီဘယ်အာ ဘးနှင့် 
ဂျပန်ြပည်သူများ   အထူးအား ပးကိုကန်ှစ်သက်ခဲ့ ပီး ဂျပန် စျးကွက်သိ ့ထိး ဖာက ်
နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဈ) မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ လာ်ြဖူစိက်ပျိုးသူများအစအဖွဲ  ့

 

 

 

 

 

 

မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ လာ်ြဖူစိက်ပျို းသူများအစအဖွဲသ့ည ်ဂျပန်နိင်င၊  

တိကျို မို ၌့ (၃၀.၆.၂၀၁၈) ရက် နမ့(ှ၁.၇.၂၀၁၈) ရက် နထ့ ိကျင်းပြပုလပ ်
သာ ြမန်မာပွဲ တာ်တွင် တက် ရာက်ြပသခဲ့ပါသည်။ လာ်ြဖူစိက်နိင်ငအများစမှ 
ထွက်ရိှ သာ လာ်ြဖူသည ် စက်မကန်ကမ်းအတက်ွသာ အသးြပုနိင် ပီး၊ စားသး 
ရသည့် လာ်ြဖူမှာ ြမန်မာတစ်နိင်ငတည်းမှသာထွက်ရိှသည့်အတွက် ဂျပန် စျးကွက်မှ 
အထူးစိတ်ဝင်စားြခင်းကိ ခခဲ့ရပါသည်။ 

“ဂဠုန်မင်းညီ နာင်”၏ချည်ထည်များက ိဂျပန်ြပည်သူများ ကိုကန်ှစ်သက်ခဲ့ ပီး 

ဂျပန် စျးကွက်သိ ့တင်ပိရ့န် ကမ်းလှမ်းခခဲ့ရ 

 လာ်ြဖူများအား ဂျပန်ြပည်သူများ ကိုကန်ှစ်သက်ခဲ့ ပီး ဂျပန် စျးကွက်မ ှ

အထူးစိတ်ဝင်စားြခင်းခခဲ့ရ 

၄၃ 



(ည) “ဉာဏ်ကးီရှင်” (Genius) ရှမ်း တာင်ြမင် ့ ကာ်ဖီလပ်ငန်း  

(အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း ပထမဆ) 

     

 

 

   

 

 

 

ပိုင်ပဲွ ပီး နာက် အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း ပထမဆရရိှ သာ “ဉာဏ်ကီးရှင်” 

(Genius)ရှမ်း တာင်ြမင့် ကာ်ဖီလပ်ငန်းသည ် ၎င်း၏ထတ်ကန်များ ပိမိထတ်လပ ်

နိင် ရးအတွက် ကယားြပည်နယ်၊ ဖရူဆိ မို န့ယ်နှင့် ဒီ မာဆ့ိ မို န့ယ် များတွင ်

ကာ်ဖီဧက ငါး သာင်း(၅၀,၀၀၀ ဧက)အား နည်းပညာနှင့်မျိုး စ့များ ပ့ပိး၍ 

စိက်ပျိုးသွားရန် ချိတ်ဆက်နိင်ခဲ့ပါသည။် 

(ဋ) “မျိုးြမန်မာ” လယ်ယာသးစက်မလပ်ငန်း 

 

 

 

 

 

 

 

ြပပဲွတွင် ပါဝင်ြပသ ရာင်းချ သာ လွိုင် ကာ် မို  ့ စက်မဇန်မှ ဦးခင် မာင်ြမင့် 

၏ “မျိုးြမန်မာ”  စပါးခွ လာင်စာသး ြပည်တွင်းထတ ် တန(်၃၀)ကျ ြပာင်းနှင့် 

အြခားသီးနှ အ ြခာက်ခစက်သည် ယခင်က ပအိ(့ဝ)်ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ 

ဆီဆိင်နှင့် ဖယ်ခ မို မ့ျားသိ ့ (၅)လး ရာင်းချခဲ့ရရာမ ှ ြပပွဲအပီး အဆိပါ မို မ့ျားသိ ့ 

အ ြခာက်ခစက် (၂) လး ထပ်မ၍ ရာင်းချခဲရ့ပါသည်။ 

“ဉာဏ်ကးီရှင်” (Genius) ရှမ်း တာင်ြမင် ့ ကာ်ဖီလပ်ငန်းမ ှ
ကယားြပည်နယ်အတွင်း ကာ်ဖီဧက (၅၀,၀၀၀) စိက်ပျိုးသွားမည်ြဖစ် 

“မျိုးြမန်မာ”လပ်ငန်းမှ တန် (၃၀) ကျ Dryer  နှင့်                    
စပါးခွ လာင်စာသးမီးဖိ (၇)စ ရာင်းချခဲ့ရ 

၄၄ 



 (ဌ) ဆရာဘိင်အိ (ကခင်း)သဘာဝ အာဂ်ဲနစ ်ပစ္စည်းထတ်လပ်ငန်း 

  (အငယ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း ဒတိယဆ) 

 

 

 

 

 

 

ဆရာဘိင်အိ (ကခင်း)သဘာဝ အာ်ဂဲနစ် ပစ္စည်းထတ်ကန်လပ်ငန်းသည ်
ဒတိယအကိမ်(မ ကွးတိင်း ဒသကီး)ြပပဲွတွင် ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ခ့ဲရာတွင် အငယ်စား 
စီးပွား ရးလပ်ငန်းြဖင့် ဒတိယဆကိ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဆရရှိ ပီး နာက ် CB Bank မှ 
ချး ငွ ကျပ်သိန်း (၃၀၀)ထတ် ချး ပးခ့ဲသည့်အတွက် ထတ်ကန်များ၏ ထပ်ပိးမကိ 
အဆင့်ြမင့်တင်လာနိင်ကာ City Mart နှင့် Ocean Centre တိတွ့င် တင်ပိ ့ ရာင်းချ 
လာရြခင်း၊ Bar Code စနစ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ြခင်းတိ ့ ကာင့် စကာပူနိင်ငသိ ့
တိက်ရိက်တင်ပိန့ိင်ခဲ့ြခင်း၊ ကိယ်စားလှယ်မှတဆင့် အဂလန်နိင်ငသိ ့တင်ပိန့င်ိခ့ဲြခင်း 
တိကိ့ ဆာင်ရွက်နိင်ခ့ဲပါသည်။ ထိအ့ြပင် ြပပဲွ ပိုင်ပဲွများတွင် စဉ်ဆက်မြပတ် ဝင် ရာက် 
ြပသခဲ့ သာ ကာင် ့ ဈးကွက်ချိတ်ဆက်မများ ပိမိရရှိခဲ့ြခင်း၊ သးစဲွသူများ၏ 
အကြပုချက်များရရိှ ပီး ထတ်ကန်ပစ္စည်းကိ လိအပ်ချက်နှင့်အညီ ြပုြပင်ထတ်လပ် 
နိင်ြခင်း အကျို း ကျးဇူးများရရှိခဲ့ပါသည်။  

 (ဍ) United Myanmar & Asia D'nae အလှကန်ပစ္စည်းလပ်ငန်း 

 (အ သးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်း ဒတိယဆ) 

 

 

 

 

 

United Myanmar & Asia D'nae အလှကန်ပစ္စည်းလပ်ငန်းသည ်

တတိယအကိမ် ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင် ကျင်းပြပုလပ်သည့် MSMEs 

ဆရာဘိင်အိ (ကခင်း)သဘာဝ အာဂ်ဲနစ ်ပစ္စည်းထတ်ကန်များ 

United Myanmar & Asia D'nae အလှကန်ပစ္စည်းများ 

၄၅ 



Product Show ြပပဲွ ပို င်ပွဲတွင် ဝင် ရာက်ယှဉ် ပို င်ခဲ့ရာ အ သးစားစီးပွား ရး 

လပ်ငန်းြဖင် ့ ဒတယိဆကိ ရရှိခဲ့ပါသည။် Online တငွ ်ကန်ပစ္စည်းများအား Page 

တင်ထား သာလ်ည်း ထိ ရာက်မနဲ ပီး ယခလိ ြပပွဲ ပို င်ပွဲတွင် ပါဝင်ြပသရသည့် 

အတွက် မိမိပစ္စည်းအား လူသိများ ပီး ဝယ်ယူသူများနှင့် တိက်ရိက်ထိ တွရ့သည့် 

အကျိုး ကျးဇူးများရရှိြခင်း၊ ဆရရှိသည့်အတွက ် မိမိတိထ့တက်န်အ ပ  ယကည် 

စိတ်ချ ပီး ြပည်တွင်းဝယ်လိအား ပိမိ ကာင်းမွန်လာြခင်း၊ စျးကွက်ဝင်လာြခင်း 

စသည့်အကျို း ကျးဇူးများရရှိ ပီး ြပပွဲ ပို င်ပွဲများတွင ် ဆက်လက်၍ ပါဝင်ြပသသွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

Business Matching ကျင်းပြပုလပ်ြခင်း 

၁၃။ စတတ္ထအကိမ် ြမာက် MSMEs Products ဒသတွင်းြပပွဲနှင့် ပို င်ပွဲကိ ရှမ်းြပည်နယ်၊ 

တာင်ကီး မို တ့ွင် ြပုလပ်ကျင်းပခ့ဲရာ အဆိပါြပပွဲ၊ ပို င်ပွဲနှင့် ဆကစ်ပ်အခမ်းအနားအြဖစ် 

Business Matching အခမ်းအနားကိ ထည့်သွင်းြပုလပ်ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ အဆိပါ အခမ်း 

အနားတွင် ကယားြပည်နယ်နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်းရှိ MSME လပ်ငန်း(၂၅)ခမှ လပ်ငန်းရှင် 

များအ နြဖင့် ABC Convenience Store နှင့် City Mart Holding Co.,Ltd (CMHL)မ ှ

တာဝန်ရှိသူများနှင့် လပ်ငန်းချိတ်ဆက်နိင် ရး ဆွး နွးညိနင်းခဲ့ကပါသည်။  

၁၄။ ထိသိခ့ျိတ်ဆက် ဆွး နွးခဲ့မများအရ ရှမ်း( တာင်)"MFVP" အသင်းလက် အာက်ရှိ 

သရက်အစအဖွဲ မ့ ှလပ်ငန်းရှင ်ဦးစိးညွန်၏့ စိန်တစ်လးသရကသ်ီးများကိ City Mart Holding 

Co.,Ltd မ ှ Ocean ဆိင်ခွဲ( တာင်ကီး)သိ ့ တိက်ရိက်တင်သွင်း ရာင်းချခွင့် ရရှိ ခ့ဲပါသည်။ 

ထိအ့ြပင် City Mart နှင့် ABC တိ၏့ကန်ပစ္စည်းတင်သွင်း ရာင်းချြခင်းဆိင်ရာ စချိန်စညန်းများနှင့် 

ကိက်ညီ သာလပ်ငန်း(၄)ခအား မကာမီကာလအတွင်း ထတ်ကန်ပစ္စည်းများ တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင် ရး 

ဆက်လက်ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၅။ ထိကဲ့သိ ့ Business Matching အခမ်းအနားြပုလပ်ကျင်းပခဲ့မ ကာင့် ကယား 

ြပည်နယ်နှင့်ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်းရှိ MSME များအ နြဖင့် ABC Convenience Store  နှင့် 

City Mart Holding Co.,Ltd တိရ့ှိ စပူါမားကတ်များတွင ် SME ထတက်န်ပစ္စည်းများ 

တင်သွင်း ရာင်းချနိင် ရးအတွက် ကန်ပစ္စည်းထတ်လပ်မနှင့် ထတ်ပိးမတွင ်   ဆာင်ရွက်ရမည့် 

အချက်များနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များအားသိရှိလာ ပီး ထတက်န်ပစ္စည်းများကိ ယခင်ကထက ် ပိမိ 

တင်ပိ ့ ရာင်းချလာနိင်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 

၄၆ 



 

 

Business Matching ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့မ ကာင့် ရရှိသည့်အကျိုးရလဒ်များ 

- ရှမ်း( တာင)် သရကအ်စအဖွဲ ၏့ စိန်တစ်လးသရကသ်ီးများကိ City Mart Holding 

Co.,Ltd ၊ Ocean ဆိင်ခွဲ( တာင်ကီး) သိတ့ိက်ရိက်တင်သွင်း ရာင်းချ ခွင့် ရရှိြခင်း၊ 

- MSME လပ်ငန်း(၂၅)ခ အ နြဖင့် ABC Convenience Store နှင့် City Mart Holding 

Co.,Ltd (CMHL) တိန့ှင့် ထတ်ကန်ပစ္စည်းများ တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင် ရး ဆွး နွး 

ညိနင်းခွင့်ရရှိခဲ့ြခင်း၊ 

- City Mart နှင့် ABC တိ၏့ စချိန်စညန်းများနှင့် ကိက်ညီ သာလပ်ငန်း(၄)ခမှ ထတ်ကန် 

ပစ္စည်းများ တင်ပိ ့ ရာင်းချနိင် ရး ဆက်လက် ဆာင်ရွက် ပးသွားမည်ြဖစ်ြခင်း စသည့် 

အကျိုးရလဒ်များ ရရိှလာပါသည်။ 

၄၇ 

Business Matching များမှတဆင် ့MSME များ၏ ထတ်ကန်ပစ္စည်းများ 

စျးကွက်ပိမိရရှိလာမည်ြဖစ ်





 

 

၁၆။  ဒသတွင်းထတ်ကန် ြပပဲွ၊ ပိုင်ပဲွများတွင် ပါဝင်ြပသ သာ လပ်ငန်းများအ ပ  က အလိက်   
စိစစ်သးသပ် တင်ြပရပါလျင် - 

 ဒသဆိင်ရာ SME Agency များမှတဆင့် MSME ဖွ ဖ့ိုး ရးအ ထာက်အကူြပု 
Action Plan များ ရးဆွဲနိင်ြခင်း၊  

 စီးပွား ရးဖွ ဖ့ိုး တိးတက်မ လပ်ငန်းစဉ်တွင် ြပည်သူအများ ပါဝင်လာ အာင် 
ဆွဲ ဆာင်နိင်ြခင်း၊ 

 ဒသအလိက ် ရိးရာလက်မပညာများက ိ ြပည်သူလူထအား ချြပနိင်သည့်အြပင် 
စျးကွက်အတွင်း အာင်ြမင်စာွဝင် ရာက်နိင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိ စြခင်း၊  

 လပ်ငန်းတူလပ်ငန်းရှင်များ အချင်းချင်းချိတ်ဆက် ပီး နည်းပညာများရယ ူ ဖလယ်ှ 
နိင်ြခင်း၊  

 အ သးစားစက်မလပ်ငန်းမှသည် တန်ဖိးြမင့်ထတ်ကန်များကိ ထတ်လပ်လာနိင ်
သည်ကိ တွရ့ှိရသည့်အတွက ် ြပပွဲလာြပည်သူများအတွက ် တစ်ပိင်တစ်နိင် 
စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် စိတက်ူးစိတ်သန်းများကိ ပ ပါက် စ ြခင်း၊  

 လပ်ငန်းစတင်ထူ ထာင်နိင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကိ ရှာ ဖွ တွရ့ှိနိင်ြခင်း 

 ြပခန်းအချင်းချင်း စးီပွား ရး ဈးကွက်သတင်းများ ဖလှယ်ြခင်း၊ ချိတ်ဆက် 
ဆာင်ရွက်နိင်ြခင်း၊  

 MSME များ၏ ထတ်ကန်များကိ ABC Convenience Store နှင့် City Mart 
Holding Co.,Ltd (CMHL) စသည် ့ စူပါမားကတ်များတွင ် တင်သွင်း ရာင်းချ 
နိင်ခွင့်ရရှိလာြခင်း၊ 

 MSME များ၏ထတ်ကန်များကိ အများြပည်သူအားမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းနိင်ခွင့် 
ရရှိလာြခင်း၊ 

 မိမိတိ ့ လပ်ငန်းများ၏ အားနည်းချက်အားသာချက်များကိ သိရှိ လ့လာသးသပ ်
နိင်ြခင်း၊ 

 မိမိတိ၏့ ထတ်ကန်များနှင့်ပတ်သက် သာ Brand Awareness များရရှိြခင်း၊ 

 ချး ငွရယူမနှင့်ပတ်သက် ပီး မိမိတိ ့ ဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များအား သိရှိလာ 
နိင်ြခင်း၊ 

 ပိက့န်ဆိင်ရာဗဟသတများနှင့် စား သာက်ကန်ထတ်လပ်မဆိင်ရာ ဗဟသတများ 
ရရှိလာြခင်း၊   

 ဒသတစ်ခ ထးူြခားထတ်ကန် ထတ်လပ်မမှတဆင် ့ ဈးကွက်ထိး ဖာက်နိင် ကာင်း 
သိရှိနားလည်လာြခင်း၊  

သးသပ်တင်ြပချက် 

၄၈ 



စသည့်လက် တွက့ျ သာ ထိ ရာက်မရှိသည့် အကျိုး ကျးဇူးများစွာကိ  ရရှိခဲ့ပါသြဖင့် 
MSMEs Trade Fair များြပုလပ်ကျင်းပ ပးြခင်းြဖင့် မူဝါဒ၊ ဈးကွက်၊ နည်းပညာ၊ 
အရင်းအနှီးစသည့် မဟာဗျူဟာ ြမာက ် အ ထာက်အပ့များကိ ရရှိ စရန ် ပ့ပိး ပးနိင်ခဲ့ 
ပါသည်။ 

 

 

၁၇။   ြပည်နယ်/တိင်း ဒသကီးများတွင် ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည့် SME Trade Fair ပွဲ 

လျာထားချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည် -   

စဉ ်
ကျင်းပမည့်တိင်း ဒသကီး 

ြပညန်ယ် 
ကျင်းပမည့် န ့ မှတ်ချက ်

၁။ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီး Plan (၁၇.၈.၂၀၁၈) မှ 
(၁၉.၈.၂၀၁၈) ထ ိ

မရွာ 

၂။ နြပည် တာ်နှင့် 
ပဲခူးတိင်း ဒသကီး 

Plan (၁၂.၁၀.၂၀၁၈) မှ 
(၁၄.၁၀.၂၀၁၈) ထ ိ

ပဲခူး 

၃။ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး Plan (၁၆.၁၁.၂၀၁၈) မှ 
(၁၈.၁၁.၂၀၁၈) ထ ိ

ရန်ကန် 

၄။ မွန်ြပည်နယ်နှင့်ကရင်ြပည်နယ် Plan (၂၁.၁၂.၂၀၁၈) မှ 
(၂၃.၁၂.၂၀၁၈) ထ ိ

မာ်လ မိုင် 

၅။ တနသာရီတိင်း ဒသကီး Plan (၂၅.၁.၂၀၁၉) မှ 
(၂၇.၁.၂၀၁၉) ထ ိ

ထားဝယ် 

၆။ ြပည် ထာင်စနယ် ြမ နြပည် တာ ် 
(National Event) 

Plan (၁၅.၃.၂၀၁၉) မှ 
(၁၇.၃.၂၀၁၉) ထ ိ

နြပည် တာ ်

 

 

 

၁၈။ ကျင်းပြပုလပ် ပီးစီးခဲ့သည့် ြပပွဲနှင့် ပို င်ပွဲများ၏ ရလဒ်များက ိ အ ြခခ၍ လက် တွ  ့

ဆာင်ရွက်သင့်သည်များကိ သတ်မှတ်၍ တစ်ဖက် ဖာ်ြပပါ အစီအမများ (Action Plan) များကိ 

အ ကာင်အထည် ဖာ်ရမည ်ြဖစ်ပါသည်-  

ရလဒ်များအ ပ အ ြခခ၍ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့်အစီအမများ 

ရှ ဆ့က် ဆာင်ရွက်မည့် ြပပဲွ၊ ပိုင်ပွဲအစီအစဉ်များ 

၄၉ 



(က) ဒသအလိက ် ြပပွဲ၊ ပိုင်ပွဲများတွင ် ပါဝင်ြပသ ရာင်းချ သာ MSME လပ်ငန်း 

များ ရင်ဆိင် နရသည့် အခက်အခဲများ (Issue) များက ိစစည်း၍ Agency တွင ်

တင်ြပ၍ ြဖရှင်း ဆာင်ရွက် ပးရန်၊ 

(ခ)   ချး ငွ လာက်ထားရာတွင ်အ ထာက်အကူြဖစ် စသည့် SME member Card 

အား ြပပွဲကျင်းပရာ ဒသများတွင ် အလွယ်တကူ လာက်ထားနိင်ရန ် စက်မ 

ကီးကပ် ရးနှင့်စစ် ဆး ရးဦးစီးဌာနမှ ဝန် ဆာင်မ ပးရန်၊ 

(ဂ) ဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် အ လ့အထနည်း သာ SME များအတွက ်အ ထာက ်

အကူ ြဖစ် စရန် ြပပွဲကျင်းပရာ ဒသများ၌ ဘဏ်များကိဖိတ် ခ ၍ ချိတ်ဆက ်

ဆာင်ရွက် ပးရန်၊ 

(ဃ)  City Mart Holding အစရှိ သာ လက်လီ ရာင်းချသူများထသိ ့ ဒသထတ်ကန် 

များ တင်သွင်း ရာင်းချနိင်ရန်အတွက် ချိတ်ဆက် ပးသွားရန်၊ 

(င)  ဒသအလိက ် ထူးြခားထတ်ကန်များ (Unique Products, Unique Region) 

ဖာထ်တ်အား ပးြမင့်တင်သည့်အစီအမများ ဆာင်ရွက်သွားရန်၊ 

(စ) SME ထတ်ကန်များအား အများြပည်သူသိ ့ မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း 

အစီအစဉ်များ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားရန်၊ 

(ဆ) ဒသအလိက်ြပပွဲနှင့် ပိုင်ပွဲြပုလပ်ကျင်းပရာတငွ ် ပါဝင်ြပသယှဉ် ပိုင်ခဲ့သည့် 

လပ်ငန်းရှင်များအနက်မ ှ Potential ရှိ သာ လပ်ငန်းများကိ Data Record  

ြပုလပ်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိ ပီး နိင်ငတကာ Trade Fair များနှင် ့ Business 

Show များသိ ့တက် ရာက်ြပသနိင် ရး စီစဉ် ပးရန်။  

 

 

၁၉။  MSMEs ဒသတွင်း ထတက်န်ြပပွဲနှင့် ပိုင်ပွဲများသည် စးီပွား ရးဖွ ဖိ့ုးတိးတက်မ 

သကသ်က်သာမက ဒသအသီးသီးမှ လပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးမ၊ စည်းလး 

ညီညွတ်မ၊ ရိင်းပင်းကူညီမ၊ ရိးရာဓ လ့ယဉ် ကျးမများ၊ ဗဟသတများဖလှယ်ရရှိမ၊ ဈးကွက် 

ချိတ်ဆက်နိင်မစသည့် အကျိုး ကျးဇူးများ ထပ် လာင်းထားသည့် အကျိုးများစွာရှိသည့် ြပပွဲ၊ 

ပိုင်ပွဲတစခ် ြဖစပ်ါသည။်  စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ (MSMEs) အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ပီး  

တီထငွ်ဆန်းသစ်မ၊ ထတ်ကန်အသစ်များ၊ အ တွအ့ကုသစ်များ၊ စိတ်ကူးအသစ်များ အ ကာင ်

အထည် ဖာ်ရန်နှင် ့ စးီပွား ရး ဈးကွက်အသစ်များ ချဲထ့ွင်ရန်အတွက် ကျင်းပ သာ ြပပွဲနှင့် 

ပိုင်ပွဲများြဖစ် ပီး ြပည်သူများ၏လူမစီးပွားဘဝ ဖွ ဖိ့ုးတိးတက် စရန ် အ ထာက်အကူများစွာ 

ြဖစ် စပါသြဖင့် ဒသအလိက် ဆက်လက်၍ စဉ်ဆက်မြပတ် ကျင်းပြပုလပ်သင့်ပါ ကာင်း 

အစီရင်ခတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

နိဂး 

၅၀ 


