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【【ဂျပန်&မှ်းေစျးကကွ】်】 

 

ဂျပန်၏ ှမ်းတင်သွင်းမတန်ချန်ိမှာ ၁၆၀,၀၀၀ ခန်ြဖစ်ပီး ၎င်းတုိအနက် တန်ချန်ိ ၁သိန်းမှာ 

စားသုံးဆီအြဖစ်သုံးပီး၊စားေသာက်ကုန်အတွက်တန်ချန်ိ ၆ေသာင်းခန် သုံးပါသည်။ထုိ ၆ ေသာင်းထဲမှ တန်ချန်ိ 

၁ေသာင်းခန်မှာှမ်းနက်ြဖစ်ပါသည်။ှမ်းနက်ကုိ နည်းအမျိးမျိးြဖင့်စားသုံးကပါသည်။ဥပမာ ှမ်းနက်ကုိ 

ထမင်းေပတွင်ြဖးစားြခင်း၊ ဟင်းခတ်အေမးအကိင်ထဲတွင်ထ့ဲသုံးြခင်းှင့် ုိးရာမုန်ြပလုပ်ရာတွင် 

အသုံးြပကပါသည်။ 

ှမ်းများကုိ ဝယ်ယူရာတွင် ြမန်မာ၊ ပါရာေဂွး၊ ဘုိလီးဗီးယား၊ မကဆီကုိ ုိင်ငံများမှ 

ဝယ်ယူတင်သွင်းပါသည်။ 

ှစ်စဥ်ထုတ်လုပ်မပမာဏမှာ ြမန်မာမှ တန်ချန်ိ ၃၀၀၀၀-၅၀၀၀၀၊ ပါရာေဂွး-၁၅၀၀တန်၊ ဘုိလီးဗီးယား-

၁၀၀၀တန်၊ မကဆီကုိ-၁၅၀၀တန် ရိှပီး ြမန်မာုိင်ငံ၏ထုတ်လုပ်မမှာ အလွန်ြမင့်မားလျက်ရိှသည်။ထုိ အြပင် 

တုတ်ှင့်အိယိတုိသည်လည်း ှမ်းနက်ကုိ ေြမာက်များစွာ ထုတ်လုပ်ေသာ်လဲ ထုိှစ်ုိင်ငံမှ 

ဝယ်ယူြခင်းမရိှပါ။ 

 

ဂျပန်&ိ(င်ငံမ, &,မ်းနက်၀ယ်လိ(အား

!! စားသံ(းသ7များ""

!!ထ(တ်လ(ပ်သ7""

!"မ်းေလ"ာ် !"မ်းဆား !"မ်းနက်ဆီ!"မ်းအ!"စ်

ဆန်!"မ်းမ/န့်1ကပ်
မ/န့်အချိ6/

!"မ်းနက်ြဖင့်လ/ပ်ေသာေရခဲမ/န့်
ဆန်နီတွင်လဲ 
!"မ်းနက်ထဲ့

!"မ်းနက်အမ@န့်

ဂျပန်!ိ/င်ငံတွင် !"မ်းနက်သည် ကျန်းမာေရးတွက် အထEးေကာင်းမွန်သည်ဟ/ ဆိ/Gကသည်။ 
 
Iိ/းရာအစားအစာများတွင် ထည့်သွင်းအသံ/းြပ6ေလ့J"ိသည်။ 

ဟင်းခတ်မ@န့်များ 
တွင်လဲ !"မ်းနက်သံ/း

Q TTY/M T

W hite 43,000

B lack 10,000

G olden 4,000

H ulled 3,000

total 60,000

※ဤပံ/များအား Katagi Co.,Ltd မ"ကEညီပံ့ပိ/းသည်။
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ဂျပန်မှစားသုံးသူများသည် တုတ်ြပည်မှှမ်းကုိ စိတ်ချစွာသုံးစဲွရန် မယုံကည်ပါေသာေကာင့် 

တုတ်ြပည်မှှမ်းအားမဝယ်ယူပါ။ထုိအြပင် အိယိမှ ှမ်းများသည်လဲ ဂျပန်ရိှ သတ်မှတ်ထားေသာ 

ဓါတုဓါတ်ကွင်းပါဝင်မထက် ြမင့်မားေသာေကာင့် ဥပေဒကုိချိးေဖာက်သည်ဟုယူဆပီး အိယိမှ ှမ်း 

တင်သွင်းမကုိတားြမစ်ထားပါသည်။ြမန်မာုိင်ငံမှ ှမ်းထုတ်လုပ်မမှာ ြမင့်တက်လာသည့်အြပင် ှမ်းေစ့ 

အရွယ်ကီးြခင်း၊အေရာင်လှြခင်း၊အရသာရိှြခင်းတုိမှာ ြမန်မာ့ှမ်း၏ ထူးြခားချက်များပင် ြဖစ်ေပသည်။ 

ထုိေကာင့် ဂျပန်ေစျးကွက်မှ ြမန်မာ့ှမ်းများကုိ များစွာဝယ်ယူတင်သွင်းလျက်ရိှပါသည်။ 

တဖက်တွင်လဲ ၂၀၁၇ခုှစ်တွင် ြမန်မာုိင်ငံမှ တင်သွင်းေသာ ှမ်းပမာဏမှာ ၁၂၇၀၀တန် 

ြဖစ်ေသာ်လဲ၊၂၀၁၈ခုှစ်တွင်၇၄၀၀တန်၊ ၂၀၁၉ခုှစ်တွင် ၄၈၀၀တန်၊ ၂၀၂၀ခုှစ်တွင် ၆၂၀၀တန် ြဖစ်ပီး 

ဝယ်ယူတင်သွင်း မပမာဏမှာ နဲနဲချင်းေလျာ့နဲလာေနပါသည်။ 

ဒီစာအုပ်၌ ဂျပန်သုိတင်ပုိရာတွင်လုိက်နာရမည့်စည်းမျဥ်းများ၊လုိအပ်ချက်များကုိ အကျဥ်းချပ် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။စည်းမျဥ်းများအတုိင်း မကုိက်ညီပါက Ship Back ပုိကုန်များ ြပန်လည် အပုိ ခံ 

ရပါမည်။ထုိသုိေသာအေကာင်းများြဖစ်ပွားမများလင် တင်ပုိမပမာဏလဲ ေလျာ့နဲသွားုိင်ပါသည်။ 

ဂျပန်ေစျးကွက်မှြမန်မာ့ှမ်းှင့်ပတ်သက်ပီးအဓိကထားေသာစည်းမျဥ်းများမှာ①ဓါတုဓါတ်ကွင်းစံန်းကုိ

လုိက်နာရန်②အက်ဆစ်ပါဝင်မစံန်းကုိလုိက်နာရန်ှင့် ③ှမ်းအရသာတုိပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

        ဂျပန်မ ှြမန်မာ&့မှ်း&ငှ့် ပတ်သက်၍ ေတာင်းဆိုလိုသည်မာှ 

① ဂျပန်၏ဓါတဓုါတ်=ကငွ်းစံ&?န်းြဖင်က့ိုက်ညေီစရန် 

② ဂျပန်၏အက်ဆစ်တန်ဖိုးပါဝင်မ?စံ&?န်းကိုကိုက်ညေီစရန် 

③ ေစျးကကွ်မအှသအိမတှ်ြပuေသာအရသာ 
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ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာပုံမှာ ြမန်မာမှဂျပန်သုိ  ှမ်းနက်ပုိေဆာင်ရာတွင် လုိအပ်ေသာ 

လုပ်ေဆာင်မများ ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာမှဂျပန်ေစျးကွက်သုိ မေရာက်ခင်အထိ ှမ်းနက်၏အေရာင်၊ အေရာအေှာပါဝင်မ၊ အက်ဆစ်ဓါတ် 

ပါဝင်မ၊ အာဖလာေတာ်ဆင်ှင့် ဓါတုဓါတ်ကွင်းအားအကိမ်များစွာ စစ်ေဆးပါသည်။ 

 

ြမန်မာမှှမ်းများ ဂျပန်တွင် စစ်ေဆးမများ ေအာင်ြမင်ပါက ှမ်းစားေသာက်ကုန် ထုတ်လုပ်သူများမှ 

ဆက်လက်၍ ှမ်းေစ့ေရွးချယ်ြခင်း၊ ေရေဆးြခင်း၊ ှမ်းေလှာ်ြခင်းများကုိ ြပလုပ်ပီး ထုတ်လုပ် 

ေရာင်းချပါသည်။စားသုံးသူများ၏ ေတာင်းဆုိမမှာလဲ ြမင့်မားသြဖင့် ထုတ်လုပ်သူများ အေနြဖင့်လဲ 

အထူးဂုတစုိက် ထုတ်လုပ်ေရာင်းချလျက်ရိှပါသည်။ 

 

ြမန်မာမ& ဂျပန်သိ-့ /&မ်းနက်ပိ-့ေဆာင်ရာတွင် လိ-အပ်ေသာလ-ပ်ေဆာင်မ:များ

ေတာင်သ' ပွစဲား တငပ်ိ.့သ'
ေရာင်း၀ယ်
ေရး 4ံ.းခွဲ

ထ.တ်လ.ပ်သ' စားသံ.းသ'လက်ကားဒိ.င်
ေရာင်း၀ယ်
ေရး4ံ.းချ<ပ်

・အေရာင်
・အစိ.ဓါတ်
・အေရာအေ@Aာ

・အေရာင် 
・အစိ.ဓါတ်
・အေရာအေ@Aာ 
・အက်ဆစ်ပါ၀ငမ်D

・အေရာင်
・အစိ.ဓါတ်
・အေရာအေ@Aာ 
・အာဖလာေတာ်ဆင်

・အေရာင်
・အစိ.ဓါတ်
・အေရာအေ@Aာ
・အာဖလာေတာ်ဆင်

အေကာက်ခွန်
・ဓါတ.ဓါတ်Gကင်း 
・အပင်ေရာဂါ 
・အာဖလာေတာ်ဆင်

・ဓါတ.ဓါတ်Gကင်း 
・အက်ဆစ်ပါ၀င်မD@Dန်း

・ဓါတ.ဓါတ်Gကင်း
・အက်ဆစ်ပါ၀င်မD@Dန်း

ြမန်မာ

ဂျပန်

・အာဖလာေတာ်ဆင် 
・ဓါတ.ဓါတ်Gကင်း

※ ဤပံ.များအား Katagi Co.,Ltd မAက'ညီပံ့ပိ.းသည်။

KATAGI FOODS CO. Ltd

©
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【【ဓါတဓုါတ်=ကငွ်းစံ&?န်း】】 

စုိက်ပျိးချန်ိတွင် ပုိးမားေရာဂါများလဲ ြဖစ်ပွားတတ်ပါသည်။ကာကွယ်ိှမ်နင်းနည်း အမျိးမျိးရိှပီး 

ပုိးသတ်ေဆးများ အသုံးြပြခင်းသည်လဲ ၎င်းတုိထဲမှ တခုြဖစ်ပါသည်။ 

ဂျပန်ရိှ စုိက်ပျိးေရးထုတ်ကုန် ေစျးကွက်တွင် ထုတ်ကုန်တခုစီတွက် ပုိးသတ်ေဆး အကွင်းအကျန် 

စံန်းများကုိသတ်မှတ်ထားပါသည်။ှမ်းအတွက်လဲ ၂၀၂၁ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၄ရက်အထိ ပုိးသတ်ေဆး 

အမျိးအစား(၁၇၆)မျိးကုိ စာရင်းြပစုထားပီး ထုိအထဲမှ (၁၄၁)မျိးကုိ ဓါတုဓါတ်ကွင်း စံန်သတ်မှတ်  

ထားပါသည်။  စာရင်းထဲတွင် မပါေသာ ဓါတုပုိးသတ်ေဆးှင့် ဓါတုဓါတ်ကွင်းစံန်း သတ်မှတ်မထားေသာ 

ဓါတုပုိးသတ်ေဆး၏ ဓါတုဓါတ်ကွင်းစံန်းမှာ 0.01ppm ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

ဂျပန်တွင် *+မ်းနက်များ သန့်စင်မ3အဆင့်ဆင့်

KATAGI FOODS CO. Ltd

©

ကမ6ာေပ8မ+*+မ်းများကိ:*ိ:င်ငံအလိ:က် 
၀ယ်ယ?သိမ်းဆည်းထားပံ:

ဖ:န်၊သဲ၊ခဲ များ သန့်စင်ြခင်း ေဆးေGကာြခင်း*+င့်ေရခါြခင်း သင့်ေလျာ်ေသာအပ?ချိန်*+င့် 
*+မ်းေလ+ာ်ြခင်း

ဒ:တိယအKကိမ်သန့်စင်ြခင်း 
အဖျင်းအေမ+ာ်များအားဖယ်L+ားြခင်း

စက်ြဖင့်*+မ်းKကိတ်ြခင်း တိကျစွာ ချိန်တွယ်ြခင်း စက်ြဖင့်စစ်ေဆးြခင်း အြမင်ြဖင့်စစ်ေဆးြခင်း၊ထ:တ်ပိ:းြခင်း စိတ်ချမ3*+င့်အရသာတွက်အရည်
အေသွးစစ်ေဆးြခင်း

တင်ပိ&့ ဆိ:င်များဆီသိ:့/စားသံ:း
သ?ထံသိ:့

※ ဤပံ:များအား Katagi Co.,Ltd မ+က?ညီပံ့ပိ:းသည်။
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ြမန်မာုိင်ငံရိှှမ်းတွင်အသံုံးြပေသာပုိးသတ်ေဆးှင့်ဂျပန်၏ဓါတုဓါတ်ကွင်းစံန်း 

ပုိးသတ်ေဆး ဓါတုဓါတ်ကွင်း※1 
Azoxystrobin － (0.01) 

Chlorothalonil 0.01 

Cymoxanil － (0.01) 
Difenoconazole 0.1 
Dimethomorph － (0.01) 

Fosetyl-AL 0.5 
Hexaconazole － (0.01) 

Iprodione 10 
Kresoximmethyl － (0.01) 

Mancozeb － (0.01) 
Metalaxyl － (0.01) 

Myclobutanil － (0.01) 
Propiconazole 0.05 

Sulfur 0.05 
Tebuconazole － (0.01) 

Thiophanate methyl 3 
Acephate － (0.01) 

Cypermethrin 0.2 
Dimethoate 1 

Flubendiamide － (0.01) 
Imidacloprid 0.05 

Lambda-Cyhalothrin － (0.01) 
Thiamethoxam 0.02 

※1「－」သည် ဂျပန်၏ စာရင်းထဲတွင် မပါရိှပါ။ ပံမှုန်သတ်မှတ်ထားေသာစံန်းမှာ 0.01ppm 

ကုိးကား）The Japan Food Chemical Research Foundation “Search engine for MRLs; 

Maximum Residue Limits (MRLs) List of Agricultural Chemicals in Foods” 2021ှစ်2လ14ရက် 

 

 

http://db.ffcr.or.jp/front/ （English လိ%&'ာ)ိ%ငပ်ါသည）် 



6 
 

Imidacloprid ၏ဓါတုဓါတ်ကွင်းစံန်းမှာ 2021ခုှစ်2လ အခုထိ 0.05ppm ြဖစ်သည်။အရင်က 

0.01ppmြဖစ်ပီး ထုိကာလတွင် ြမန်မာဖက်မှ တင်ပုိေသာ ှမ်းများမှာ ဂျပန်၏ စံန်းများြဖင် ့

မကုိက်ညီေသာေကာင့် Ship Back ြပန်ပုိခ့ဲရပါသည်။စံန်းအား 0.05ppmသုိ ေြဖေလျာ့သည့် 

အချန်ိမှစ၍ စံချန်ိကုိက်ညီမမရိှေသာ အခက်အခဲများ မရိှေတာ့ပါ။ 

Imidacloprid ၏ စံန်းများေြပာင်းသက့ဲသုိ ဓါတုစံန်းများကုိလဲ မကာခဏ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲ 

တတ်ပါသည်။တချိမှာ ယာယီစံန်းများ ြဖစ်ကသည်။ ထုိေကာင့် ထုတ်လုပ်သူှင့် တင်ပုိသူများ  

အြပန်အလှန် ချတ်ိဆက်၍ သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်မမှာ အလွန်အေရးကီးပါသည်။ 

ဦးစွာ ပုိးမ&ားေရာဂါအေ-ကာင်းသိြခင်းသည် အေရးကီးသည်။ပုိးမားေရာဂါကာကွယ်နည်း 

အမျိးမျိးရိှသည်။  ဓါတုပုိးသတ်ေဆးကုိသာ သုံးစဲွြခင်းမဟုတ်ပဲ အြခားေသာနည်းများကုိလဲ 

သုံးစဲွေစလုိပါသည်။ပုိးသတ်ေဆး 

များ အသုံးြပြခင်းသည် ထိေရာက်ေသာ်လည်းသင့်ေတာ်ေသာေဆးကုိသင့်ေလျာ်စွာသုံးြခင်းသည် 

လွန်စွာအေရးပါသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံတွင် စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန သီးံှကာကွယ်ေရးဌာနခဲွမှ ပုိးမားကာကွယ်ိှမ်နင်းရန် အတွက်PP 

Appကုိြပလုပ်ထားပါသည်။ထုိြပင် စုိက်ပျိးေရးဦးစီးဌာန အင်တာနက်စာမျက်ှာေပတွင်လဲ 

မှတ်ပုံတင်ထားေသာေဆးများကုိ ေဖာ်ြပထားရိှသည်။PP App ှင့်PP Division၏ Home Page မှလဲ 

Download ဆဲွလုိရပါသည်။                                                              

 https://ppdmyanmar.org/ 

 ※ပိုးမားေရာဂါအေကာင်းသိကပါစို 

 ※သင်ေ့တာ်ေသာေဆးကိုသင်ေ့လျာ်စာွသံးုကပါစို 
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【【အက်ဆစ်ပါဝင်မ=>=န်း】】 

Free Fatty Acid များ တုိးလာပီး ဆီများပျက်ဆီးလာသြဖင့် အက်ဆစ်ပါဝင်မန်းများ 

ြမင့်တက်လာြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ထုိအရာသည် ကျန်းမာေရးကုိ ထိခုိက်ေစပါသည်။ထုိသုိ မြဖစ်ေစရန် 

စားေသာက်ကုန်ှမ်းများ၏ အက်ဆစ်တန်ဖုိးကုိ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

ေစျးကွက်သုိ တင်ပုိရာတွင် သတ်မှတ်ထားေသာ အက်ဆစ်တန်ဖုိးအြမင့်ဆုံးမှာ 4 

ြဖစ်ပါသည်။သုိေလှာင်ချန်ိှင့် သယ်ယူပုိေဆာင်ချန်ိများတွင် အက်ဆစ်ဓါတ်ြမင့်လာုိင်ေသာေကာင့် 

ေတာင်သူအေနြဖင့် 2 ေအာက်အထိ ထားုိင်ပါက ပုိေကာင်းပါသည်။ 

ဂျပန်ေစျးကွက်မှလဲ အက်ဆစ်ပါဝင်မနဲေသာှမ်းများကုိဝယ်ယူလုိသည်မှာ ဂျပန်၏ေစျးကွက်လုိအပ်ချက်များ 

ြဖစ်ပါသည်။  

အက်ဆစ်ပါဝင်မန်း ြမင့်တက်ေစေသာ အချက်များတွင်「ေအာက်ဆီဂျင်」「အပူချန်ိ」

「စုိထုိင်းဆ」「အလင်း」တုိလဲ ပါဝင်သည်။ှမ်းပုံ၍ အေြခာက်ခံြခင်းမဟုတ်ပဲ ှမ်းေထာင်ြခင်းှင့် 

အခန်းတွင်းအေြခာက်ခံြခင်းတုိြဖင့် အေြခာက်ခံနည်းစနစ်များကုိ တီထွင်သွားရန် လုိအပ်လှေပသည်။ 

 

 

!"#$% &㯍()

野積み区 島立て区
ှမ်းပုံြခင်း ှမ်းေထာင်ြခင်း 

မှ်းမပံပုဲ မှ်းေထာင်၍ အေြခာက်ခံကပါစို！! 
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【【အရသာ】】 

မကာေသးမီှစ်များအတွင်း ြမန်မာုိင်ငံမှ ဂျပန်သုိ တင်သွင်းေသာ ှမ်းပမာဏမှာ ကျဆင်းလာ 

ပါသည်။ ြမန်မာြပည် ရာသီဥတုမှာ ပူြပင်းစုိစွတ်ပီး ရိတ်သိမ်းချန်ိတွင်လဲ မုိးများတတ်ေသာေကာင် ့

ေြခာက်ေသွေဒသှင့် ိင်းယှဥ်ပါက ပုိးမားေရာဂါများ များြပားပီး ဓါတုဓါတ်ကွင်းများြခင်းှင့် 

အက်ဆစ်ဓါတ်ြမင့်မားြခင်းတုိမှာ လွန်ခ့ဲေသာှစ်များကထဲက ြဖစ်ပွားလျက်ရိှပါသည်။ 

သုိေသာ်လဲ ဂျပန်မှ ြမန်မာ့ှမ်းများကုိ ဝယ်ယူလျက်ရိှပါသည်။ လွန်ခဲေ့သာ သုံးှစ်တာ 

ကာလအတွင်း သွင်းကုန်ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ ှမ်းေစျးကီးလာြခင်းှင့် အရသာ အရင်ေလာက် 

သိပ်မရိှေတာ့ြခင်းမှာလဲ အေကာင်းရင်းတစ်ရပ် ြဖစ်လာပါသည်။ 

ဂျပန်တွင် ြမန်မာ့ှမ်းမှာ အရွယ်ကီး၍ လှပြခင်း၊ အရသာရိှြခင်း ြဖစ်သည်ဟု 

သတ်မှတ်ထားကပါသည်။ ယခုအခါ အရသာေလျာ့နဲလာြခင်းေကာင်စ့ားသုံးသူများမှ 

ေဝဖန်ေြပာဆုိမများ ရိှလာပါသည်။ 

 

 

ဂျပန်တွင်စစ်ေဆးေသာှမ်းေခါင်းစဥ်များ 

အေ-ကာင်းအရာ သတ်မှတ်ထားေသာအချက်များ 

အေရာင် ှမ်းအေရာင်、အေရာင်မညီမမ、အေရာင်မျိးတူမတူ  စသည် 

အေစ့ အေစ့ညီညာမ、အရွယ်အစား、ဒဏ်ရာ、Thousand Kernel Weight စသည် 

အရသာ အချိ、အခါး、အနံ、ရသာအာုံ စသည် 
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ဒါဆုိရင်「「အရသာ」」

ဆုိတာဘာလဲ 

ှမ်းနက်၏ မူလအရသာမှာ 

ခါးသက် ြခင်းှင့်အနံရိှြခင်းြဖစ်သည်။ 

တပိင် ထဲတွင် ချိမိန်ြခင်း 

ေမးကိင်ြခင်းများ ေပါင်းစပ်၍

「အရသာရိှြခင်း」ကုိ ခံစားရပါမည်။ 

မဝါးခင်ှင့် ဝါးပီး ေနာက် 

ရရိှလာေသာ အရသာမှာလဲ အေရးကီးပါသည်။ 

ဂျပန်၏ အာုံခံစစ်တမ်းဇယားကုိ ပံတွုင် ေလ့လာုိင်ပါသည်။ ပံတွုင် ေခါင်းစဥ် “12”မျိးပါရိှပီး 

တခုချင်းစီကုိ“+2”မှ“−2”ထိ အမှတ်များေပးထားပီး စုစုေပါင်းရလဒ် 

ကုိသုံးသပ်ပါသည်။အြပာေရာင်လုိင်းတွင်ရိှသက့ဲသုိ“+2”သည် အမှတ်အြမင့်ဆုံးြဖစ်သည်။ 

တဖန် ှမ်းေစ့အရွယ်ှင့် အေရာင်သည်လဲ အေရးကီးသည်။14mesh 

အထက်ြဖစ်ပီးအရွယ်ကီးသည်။ 

ဝယ်ယူရာတွင်ရိှသင့်သည့်ှမ်းေစ့အရွယ်（ဥပမာတစ်ခု） 

ြမန်မာ အားလုံး14meshထက်ကီးေသာှမ်းေစ့ 
ေတာင်အေမရိက 14meshထက်ငယ်ေသာှမ်းေစ့ 20%ေအာက် 

ှမ်း၏အရွယ်ှင့်အေရာင်ကွာြခားချက်（ညာဘက်ှမ်းအေရာင်ကုိပုိှစ်သက်） 

အရသာဇယား（ဥပမာ） 

※）ညာဘက်-စမုံနက်、ဘယ်ဘက်-ှမ်းြပာ ၂၀၂၀ခုှစ်ကယားမှှမ်းများြဖစ်ကသည်။ 
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ြမန်မာ့ှမ်းနက်သည် အေမရိကန်အလယ်ပုိင်းှင် ့ေတာင်အေမရိကရိှ ှမ်းနက်ထက် ေစျးကီးသည်။ 

ြမန်မာ့ှမ်းများကုိေစျးကီးေသာ်လဲဂျပန်မှဝယ်ယူြခင်းမှာအရည်အေသွးေကာင်းေသာေကာင်ြ့ဖစ်သည် 

 

 

 

ဓါတဓုါတ်ကငွ်းများစံန်းအတိုင်းကိုက်ည၍ီ အက်ဆစ်ပါဝင်မနဲပါးပးီ လပှ၍ 

အရသာရှိေသာမှ်းများကိုေမာ်လင့်ေနပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

အ ရ #ယ ်& က းီ * ပ ီး အ ေ ရ ာ င ်လ ၍ှ အ ရ သ ာ ရ ှိသ ည ် 

ထ ိုအ ခ ျ က ်မ ျ ာ း သ ည ်ြ မ န ်မ ာ =့ မှ ်း ၏ အ ာ း သ ာ ခ ျ က ်ြ ဖ စ ်သ ည ် 
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ဤစမီံကနိ်းကိုJAICAFမဂှျပန်စိုက်ပျိးေရးသစ်ေတာငှ်ေ့ရလပု်ငန်းဝန်ကးီဌာန၏ပံပ့ိုးမြဖင်ေ့ဆာင်ရကွ်ခဲ့သည်။ 

JAICAF 
Japan Association for International Collaboration 
of Agriculture and Forestry 
Akasaka KSA Bldg 3F, 8-10-39, Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan 
Tel: +81-3-5772-7880 
https://www.jaicaf.or.jp/ 

 


