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မြန်ြာနင
ို ်ငံ အလယ်ပင
ို ််းဒေသရ
ပဲြ ်းစံိုနင့်် ဆီထွက်သ်းီ နံ
ဒရာင််းခ သူြ ာ်း၏ ဒရာင််းခ ြှု
တန်ဖို်းကွင််းဆက်ကို ဒလ့်လာမခင််း
ဘန်ဘယ်လ်တွန် နင့်် ဒေ်းဗစ်ြတ်တာ

အနစ်ခ ပ်
ပဲအြ ်းြ ်းသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပ ်းသီ်းနံ ြ ာ်းတွင် အဒရ်းပါဆံို်း နိုင်ငံမခာ်းပိုို့ကိုန်တခို အမဖစ် ပါဝင်ဒနပပီ်း ဆီထွက်သီ်းနံြ ာ်း
သည်လည််း

မပည်တွင််းစာ်းသံို်းြူအတွက် အဒရ်းပါဆံ်းို ဒကာက်ပဲ သီ်းနံမဖစ်ပါသည်။

ထိုတ်လိုပ်သူြ ာ်းြ
ပါဝင်ဒနပါသည်။

နိုင်ငံမခာ်းသိုို့

တင်ပိုို့သူြ ာ်းနင့််

စာ်းသံို်းသူြ ာ်းအကကာ်း

ခ တ်ဆက်

ကိုန်သည် ြ ာ်းသည် စိုက်ပ ်း
ဒပ်းရာတွင်

အဓကအခန််းကဏ္ဍြ

ပဲအြ ်းြ ်းနင့်် ဆီထွက်သီ်းနံြ ာ်း၏ ထိုတ်လိုပ်ြူ ကွင််းဆက်ဆိုင်ရာ အထူ်းသမဖင့်် ကိုန်သယ
ွ ်ြှု အခန််းကဏ္ဍ

အဒပေါ် ဒလ့်လာဆန််းစစ်ြှု တခ ျို့ကို မပ လိုပ်ခဲ့်ပပီ်း မဖစ်ပါသည်။ ယခိုစာတြ််းတွင် မြန်ြာနိုင်ငံရ ပဲအြ ်းြ ်းနင့်် ဆီထွက် သီ်းနံ
ကိုန်သွယ်ြှုလိုပ်ငန််း

၃၄၇

ခိုြ

ကိုန်သည်

ြ ာ်းနင့််

မြန်ြာနိုင်ငံ

အလယ်

ပိုင််း

အပူပိုင််းဒေသရ

ပဲအြ ်းြ ်းနင့််

ဆီထွက်သီ်းနံြ ာ်းအတွက် အဒရ်းပါဆံို်း စိုက်ပ ်းဒရ်းဆိုင်ရာ ဒေဟဇိုန်ြ ကိုန်စည်ေိုင်ကကီ်း ၅ ခိုတွင် ဒလ့်လာဆန််းစစ် ြှုြ ာ်းကို
မပ လိုပ်ထာ်းသည့်် အကကီ်းြာ်းဆံို်း ဒလ့်လာ ဒတွျို့ရြှုြ ာ်း မဖစ်ပါသည်။ ဒလ့်လာဒတွျို့ရခ က်ြ ာ်း မဖစ်ပါသည်။
အဒရာင််းအဝယ် ကိုန်သွယ်ြူလိုပ်ငန််းြ ာ်းြာ ဒကာင််းစွာ အဒမခက ဒနပပီမဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကိုန်သွယ်ြှုလိုပ်ငန််း အြ ာ်းစိုကို
၁၉၉၃ နင့်် ၂၀ဝ၇ ခိုနစ်အကကာ်း ကာလတွင် စတင်ထူဒထာင် ခဲ့်ကကပါသည်။ ထိုအခ န်သည် ဆိုရယ်လစ် စနစ်၏ ဗဟိုထန််းခ ပ်ြှုမဖင့််
သီ်းနံစိုက်ပ ်း ထိုတ်လိုပ်သည့်် ြူဝါေစည််းြ ဉ််း ဥပဒေြ ာ်းကို စတင် ဒမဖဒလ ာ့်ဒပ်းခ န်နင့်် နိုင်ငံမခာ်းတင်ပိုို့ရန်အတွက် ပဲအြ ်း ြ ်းကို
တို်းခ ဲျို့စိုက်ပ ်း ထိုတ်လိုပ်သည့်် အခ န်ကာလနင့်် တိုက်ဆင
ို ်ဒနပါသည်။ ဒ ်းကွက်အတွင််းသို့ို စတင် ဝင်ဒရာက်နိုင်ဒရ်းနင့်် ပါဝင်
နိုင်ဒရ်းအတွက် ကိုန်က စရတ်သည် မြင့််ြာ်းလ က် ရဒနပါသည်။

ပဲအြ ်းြ ်းနင့်် ဆီထွက်သီ်းနံ ကိုန်သွယ်ြူ လိုပ်ငန််းအတွက်

ြဒရွျို့ဒမပာင််းနင
ို ်ဒသာ ဒမြယာ အဒဆာက်အအံို ပိုင်ဆိုင်ြူနင့်် လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရန်အတွက် ြတည်ဒငွဒကက်း လိုအပ်ခ က်
ကကီ်းြာ်းစွာရဒနပါသည်။

ကိုန်သည်တဦ်း၏ ြဒရွျို့ဒမပာင််းနိုင်ဒသာ ဒမြယာအဒဆာက် အအံိုပိုင်ဆိုင်ြူတန်ဖို်းသည် လိုပ်ငန််း၏

အတိုင််းအတာဒပေါ် ြူတည်ပပီ်း ကွဲမပာ်းြှုရဒနပါသည်။ ပ ြ််းြ အာ်းမဖင့်် ြဒရွျို့ ဒမပာင််းနိုင်သည့်် ဒမြယာအဒဆာက်အဦ်း တန်ဖို်းသည်
အဒြရကန်ဒေေါ်လာ ၂၅၄၅၇ ခန်ို့ရပပီ်း၊ ရက်သတတတပတ် လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်် ပ ြ််းြ ရင််းနီ်း ြတည်ဒငွြာ
အဒြရကန် ဒေေါ်လာ ၃၂၅၆၁ ခန်ို့ ရပါသည်။
ကိုနသ
် ည်ြ ာ်း၏ သံို်းပံတ
ို စ်ပသ
ံို ည် တရာ်းဝင် ဒငွဒခ ်းယူနင
ို သ
် ည့်် လြ််းဒကကာင််းရသည်။ ဒလ့်လာြှု တွင် ပါဝင်ဒသာ ကိုန်သည် ၃၁
ရာခိုင်နှုန််းသည် လိုပ်ငန််း လည်ပတ်ရန် အတွက် အရင််းအနီ်းဒငွကို ဘဏ်ြ ဒခ ်းဒငွ ရယူခဲ့်ဖူ်းဒကကာင််း ဒမဖကကာ်းခဲ့်ပါသည်။
ကိုနသ
် ွယြ
် ှုပြာဏ၏ မပန်နို့ဒ
ံ နြှု ပံစ
ို က
ံ ကို ကည်ပ
့် ါက တဒနရာတည််းတွင် စိုစည််းြှု ြ ာ်းဒနပါသည်။ အငယ်ဆံို်း ကိုန်သည် ၄၀
ရာခိုင်နှုန််းြ မဖန်ို့ခ ဒီ ရာင််းခ နိုင်ဒသာ ပြာဏသည် စိုစိုဒပါင််း ကိုန်သွယ်ြူ၏ (၄) ရာခိုင်နှုန််းသာ ရဒနပပီ်း၊ အကကီ်းဆံို်း ကိုန်သည် ၂၀
ရာခိုင်နှုန််းြ

မဖန်ို့ခ ဒီ ရာင််းခ နိုင်ြှုသည်

စိုစိုဒပါင််း

ကိုန်သွယ်ြူ၏

၇၃

ရာခိုင်နှုန််းအထ

လွှြ််းြို်းထာ်း

နိုင်ပါသည်။

အကကီ်းဆံို်းကိုန်သည် ၂၀ ရာခိုင် နှုန််း၏ နစ်စဉ်ပ ြ််းြ ကိုန်သွယ်ြူပြာဏသည် အငယ်ဆ်းံို ကိုန်သည် ၂၀ ရာခိုင်နှုန််း နစ်စဉ်ပ ြ််းြ
ကိုန်သွယ်ြှုပြာဏ၏ ၁၀၆ ဆ ရဒနပါသည်။ စစ်တြ််းဒကာက်ယူခဲ့်သည့်် ထပ်ဆ်းံို ကိုန်သည် ၂၀ ရာခိုင်နှုန််းတွင် လိုပ်ငန််း စိုစိုဒပါင််း
(၆၉) ခို ပါဝင်ဒနပပီ်း၊ ၄င််းတိုို့အဒနမဖင့်် ပပ င်ဆိုင်ြူ ကင််းဒစသည့်် ဒ ်းကစာ်းမခင််းကဲ့်သိုို့ဒသာ
နိုင်ဒခ နည််းသည်။

လိုပ်ကိုင်ြူြ ်းကို အာ်းဒပ်း

လွန်ခဲ့်ဒသာ ၅ နစ် အတွင််း ကိုန်သည်ြ ာ်းအကကာ်း ကိုန်သွယ်ြှုပြာဏ ပ ံနံြှုပံိုစံြာ

အဒမပာင််းအလဲ

အနည််းငယ်သာ ရပါသည်။
ပဲအြ ်းြ ်းနင့်် ဆီထွက်သ်းီ နံကန
ို သ
် ည် အြ ာ်းစိုသည် ကိုနသ
် ွယဒ
် ရာင််းဝယ်ြူ အဒပေါ်တွင်သာ အဓကထာ်း လိုပက
် င
ို ပ
် ါသည်။
ကိုန်သည်ြ ာ်းအဒနမဖင့်် ထိုတ်လိုပ်ြူနင့်် မဖန်ို့ခ ြ
ီ ူ အစရသည့်် လိုပ်ငန််းအစတ်အပိုင််း ၂ ရပ်စလံို်းတွင်

ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််း

အဆင့််ဆင့်် စိုစည််းဒဆာင်ရွက်ြူ (သီ်းနံစိုက်ပ ်းမခင််းြ ဒ ်းကွက်သိုို့ဒရာက်သည်အထ ဒေါင်လိုက် ဒပါင််းစပ်စိုစည််းမခင််း-Vertical
Integration) အတွက် ဒဆာင်ရွက်ြှု အနည််းငယ်သာ ရပါသည်။ ဥပြာအာ်းမဖင့််ဆိုရဒသာ် ပဲအ ြ ်းြ ်းနင့်် ဆီထွက် သီ်းနံြ ာ်းအာ်း

2

Research Highlight #5

ကိုယ်ပိုင်စိုက်ခင််းြ မပန်ယူသူ ကိုန်သည် ၃ ရာခိုင်နှုန််းသာ ရမခင််း၊ ကိုန်သည် ၆ ရာခိုင်နှုန််းသာလ င် ဆီစက်ြ ာ်းကို ပိုင်ဆိုင်ကကမခင််း
တိုို့မဖစ်ပါသည်။
ကိုနသ
် ည် အြ ာ်းစိုသည် အက ်းဒဆာင်ဒပ်းဒသာ ပွဲစာ်းြ ာ်း မဖစ်သည်။

ကိုန်သည် ၇၁ ရာခိုင်နှုန််း သည် ဝယ်သူနင့််

ဒရာင််းသူအကကာ်း ဒကာ်ြရင်ပွဲစာ်းခ ရယူကာ ဒရာင််းဝယ်ြှုအတွက် အက ်းဒဆာင် ဒပ်းကကပါသည်။ စစ်တြ််းတွင်ပါဝင်ခဲ့်ဒသာ
ကိုန်သည်၏

ဒလ်းပံိုတစ်ပံို သာလ င် လက္ာ်း ဒရာင််းဝယ်သူအမဖစ်

သီ်းနံြ ာ်းကို ဝယ်ယူမခင််း မပန်လည်ဒရာင််းခ မခင််းမဖင့််

အက ်းအမြတ် ရရကက ပါသည်။
ကိုနသ
် ည်အြ ာ်းစိုသည် သီ်းနြ
ံ ်းစံက
ို ို ဒရာင််းဝယ် ဒဖာက်ကာ်းကကပါသည်။

၂၀၁၇ ခိုနစ်တွင် ဒလ့်လာခဲ့်ဒသာ စစ်တြ််းအရ

ကိုန်သည်ြ ာ်းအဒနမဖင့်် သီ်းနံအြယ်စံို စိုစိုဒပါင််း ၂၀ ကို ဒရာင််းဝယ်ဒဖာက်ကာ်းြှု မပ လိုပ်ခဲ့် ကကပါသည်။ အဆိုပါသီ်းနံြ ာ်းထဲတွင့််
ပဲြ ်းစံို ၄ ြ ်း (ပဲစင််းငံို၊ ကိုလာ်းပဲမခြ််း၊ ပဲတီစြ််း နင့်် ြတ်ပဲ) သည် စိုစိုဒပါင််းဒရာင််းဝယ်ြူ၏ ၅၄ ရာခိုင်နှုန််းရပပီ်း၊ ဆီထွက်သီ်းနံ ၂
ြ ်း (ဒမြပဲနင်န
့် ြ််း) သည်

စိုစိုဒပါင််းဒရာင််းဝယ်ြှု၏ ၃၄ ရာခိုင်နှုန််း ရခဲ့်ပါသည်။

၂၀၁၇ ခိုနစ်တွင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန််းဒသာ

ကိုန်သည်အြ ာ်းစိုသည် ပဲအြ ်းြ ်းနင့်် ဆီထွက်သီ်းနံ နစ်ြ ်းစလံို်းကို ဒရာင််းဝယ်ခဲ့်ပါသည်။
လွနခ
် ဒ
ဲ့် သာ (၅) နစ်အတွင််း ဒရာင််းဝယ်သည့်် သီ်းနအ
ံ ြယ် ပြ
ို စ
ို လ
ံို င်လာခဲသ
့် ည်။ ၂၀၁၂ ခိုနစ်ြ ၂၀၁၇ ခိုနစ်အတွင််း ကိုန်သည်ြ ာ်း
အဒနမဖင့်် ၄င််းတိုို့ ဒရာင််းဝယ်သည့်် သီ်းနံြ ာ်းကို ပ ြ််းြ ၄ ြ ်းြ ၅ ြ ်းအထ တို်းခ ဲ.ခဲ့်ပါသည်။ ဒရာင််းဝယ်သည့်် သီ်းနံတစ်ြ ်းစီ၏
ပ ြ််းြ

ဒရာင််းဝယ်ြှု ပြာဏြာ

အနည််းငယ် က ဆင််းသွာ်းခဲ့်ဒသာ်လည််း၊ သီ်းနံဒရာင််းဝယ်သည့်် စိုစိုဒပါင််းပြာဏြာြူ

အနည််းငယ် သာ ဒမပာင််းလဲခဲ့်သည်။ အမခာ်းဒသာ ပဲအြ ်းအစာ်းြ ာ်း မဖစ်သည့်် ဗိုလ်စာ်းပဲ၊ စာ်းဒတာ် ပဲ၊ ပဲယဉ််းနင့်် ပဲကကီ်းတိုို့
ဒရာင််းဝယ်ြူပြာဏတွင် ရာခိုင်နှုန််းအာ်းမဖင့်် ကကီ်းြာ်းစွာ တို်းတက်လာခဲ့်ပါသည်။ အဆိုပါ ဒမပာင််းလဲြှုသည်
ဒ ်းကွက်သိုို့ တင်ပိုို့ရန်အတွက်

နိုင်ငံတကာ

ပဲအြ ်းြ ်းကို ပြာဏကကီ်းြာ်းစွာ စိုက်ပ ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းြ မပည်တွင််း စာ်းသံို်းြူအတွက်

ဦ်းတည်ကာ ပဲသီ်းနံြ ာ်းကို စက
ို ်ပ ်း ထိုတ်လိုပ် လာဒနဒကကာင််း ညွှန််းဆိုမပသဒနပါသည်။
ကိုနသ
် ည်ြ ာ်းသည် ဒက ်းလက်ဒငွဒခ ်းလိုပင
် န််းြ ာ်းအတွက် အဓက ဒငွဒခ ်းဒပ်းသူြ ာ်း ြဟိုတပ
် ါ။

စစ်တြ််းတွင် ပါဝင်ဒသာ

ကိုန်သည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန််းကသာလ င် ၄င််းတိုို့ထံ သီ်းနံလာဒရာက် ဒရာင််းခ သူြ ာ်းအာ်း ဒငွဒခ ်းဒပ်းခဲ့် ကကပါသည်။ ထိုို့မပင်
ကိုန်သည်ြ ာ်းအဒနမဖင့်် ၄င််းတို့ိုထံ သီ်းနံလာဒရာက် ဒရာင််းခ ြည့််

ဒတာင်သူ ၁၄ ရာခိုင်နှုန််း ကိုသာ ဒငွဒခ ်းဒပ်းဒကကာင််း

ဒမဖကကာ်းခဲ့်ပါသည်။ အမခာ်း ကိုန်သည်ြ ာ်းထံြ ကက တင်ဒငွထိုတ်ယူနိုငသ
် ည့်် ကိုန်သည် အဒရအတွက်ြာလည််း နည််းပါ်း ပါသည်။
ဤအခ က်ကို ဒထာက်ရှုပါက အြ ာ်းယူဆထာ်းခဲ့်ဒသာ ကိုန်သည်ြ ာ်း အဒနမဖင့်် ဒက ်းလက် ဒငွဒခ ်းလိုပ်ငန််းတွင် အဓက
အခန််းကဏ္ဍတွင် ရဒနသည်နင့်် ဒငွဒခ ်းဒပ်းရာတွင် ကကီ်းြာ်းဒသာ ဒခါင််းပံိုမဖတ်ြြ
ှု ာ်း မပ လိုပ်ဒနသည် ဆိုသည့်် အခ က်နင့််
ကွဲလွဲြှုမဖစ်ဒပေါ်လာပါသည်။
သီ်းနသ
ံ ယ်ယူ ပို့ဒ
ို ဆာင်ဒရ်းစရတ်အတွက် ကိုနသ
် ည်ြ ာ်း ပံပ
့် ို်းြူြာ အနည််းအက ဉ််းသာရသည်။ ကိုန်သည်ြ ာ်းထံသိုို့ သီ်းနံြ ာ်း
ဒရာင််းခ ြူနင့်် ကိုန်သည်ြ ာ်းထံြ ဝယ်ယူြူ ြ ာ်းတွင် သယ်ယူပိုို့ဒဆာင်ဒရ်း စရတ်ကို စိုက်ပ ်း ထိုတ်လိုပ်သူနင့်် ဝယ်ယူသူြ ာ်းြ
အြ ာ်းဆံို်းကို အကိုန်အက ခံဒပ်းဒလ့်ရသည်။
ပိုဆန်ဒကကာင််း ထပ်ြံ မပသလိုက်သည်။

သိုို့ပါ၍ ကိုန်သည်ြ ာ်း၏ အခန််းကဏ္ဍ သည် အက ်းဒဆာင် ပွဲစာ်းအသွင်

ကိုန်သည်ြ ာ်းတွင် အခ ျို့သည် ကိုယ်ပိုင်သယ်ယူ ပိုို့ဒဆာင်ဒရ်း ယာဉ်ြ ာ်းကို သံို်းစွဲ

ကကဒသာ်လည််း အြ ာ်းစိုအဒနမဖင့်် အမခာ်းပိုို့ဒဆာင်ဒရ်း လိုပ်ငန််း ဝန်ဒဆာင်ြှု ြ ာ်းကိုသာ ငာ်းရြ််းအသံို်း မပ ဒလ့်
ရပါသည်။
အထက်ဒဖာ်မပပါ သိုဒတသန ဒတွျို့ရခ က်ြ ာ်းကို အဒမခမပ

မခင််းမဖင့်် ဒအာက်ဒဖာ်မပပါ ြူဝါေနင့်် အစီ အစဉ်ြ ာ်းဆိုင်ရာ

အက ်းဆက်ြ ာ်းကို မဖစ်ဒပေါ်ဒစပါသည်။
•

ပဲအြ ်းြ ်းနင့်် ဆီထွက်သီ်းနံ ကိုန်သည်ြ ာ်းသည် တဦ်းခ င််းအဒနမဖင့််ဒသာ်လည််းဒကာင််း စိုဒပါင််း၍ ဒသာ်လည််းဒကာင််း

သီ်းနံအြယ်စံိုကို
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ဒရာင််းဝယ်ကကပပီ်း

သီ်းနံထွက်ရြှု

ဒ ်းကွက်

အတွင််း

ရရနင
ို ်ြှု

အဒမခအဒန

အဒပေါ်ြူတည်ကာ
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အလ င်အမြန်လိုက်ပါ ဒမပာင််းလဲ ဒဆာင် ရွက်နိုင်ကကပါသည်။ ၂၀၁၂ နင့်် ၂၀၁၇ ခိုနစ်အကကာ်းတွင် အမခာ်း ပဲအြ ်းြ ်း ဒရာင််းဝယ်
ြူ တို်းတက်လာခဲ့်ပပီ်း၊ အဓက ပဲအြ ်းအစာ်းြ ာ်း၏ ဒရာင််းဝယ်ြှုြာ ပ ြ််းြ အာ်းမဖင့်် က ဆင််း သွာ်းသည်။

သိုို့ပါ၍

အလယ်ပိုင််းအပူပိုင််းဒေသရ ဒတာင်သူြ ာ်း အဒနမဖင့်် နိုင်ငံမခာ်းတင်ပိုို့ သည့်် ပဲအြ ်းြ ်းကို အဓကထာ်းစိုက်ပ ်းခဲ့်ရာြ၊ မပည်တွင််း
စာ်းသံို်းြူအတွက် သင့််ဒတာ် ြည်ပ
့် ဲြ ာ်းကို ဒမပာင််းလဲ စိုက်ပ ်းကာ စိုက်ပ ်းသီ်းနံ အြယ်စံိုလာဒရ်း

လိုပ်ဒဆာင် ဒနသည့််

သဒဘာမဖစ်သည်။
•

ဒက ်းလက်ရ

ကိုန်သည်ြ ာ်းအဒနမဖင့််

ဒတာင်သူြ ာ်းထံြ

သီ်းနံဝယ်ယူရာတွင်

အကန်ို့

အသတ်

မဖင့််သာ

လိုပ်ဒဆာင်နိုင်စွြ််းသည် ဒတာင်သူြ ာ်း အဒနမဖင့်် သီ်းနံဒရာင််းခ ရာတွင် ဒက ်းလက်ကိုန်သည်ြ ာ်း အဒပေါ် ြီခိုြူြရမခင််း
(သိုို့ြဟိုတ်)

ဒတာင်သူြ ာ်းအဒပေါ်

ဒခါင််းပံို

မဖတ်ြှု

မဖစ်နိုင်ဒခ

နည််းပါ်းမခင််းတိုို့ကို

မပသဒနသည်။

ကိုန်သည်ြ ာ်းြ

လယ်သြာ်းြ ာ်းနင့်် အမခာ်းကိုန်သည်ြ ာ်းထံ ဒငွဒခ ်းဒပ်းြူ နည််းပါ်းမခင််းဒကကာင့်် ထွက်ကိုန်အဒပေါ် ခ ည်ဒနာင် ထာ်းသည့််
ဒငွဒခ ်းြူြ ာ်း မဖစ်ပွာ်းြှု နည််းပါ်းနိုင်သည်ကို မပသဒနသည်။
•

ကိုန်သည်ြ ာ်းသည်

သီ်းနံကို

အရည်အဒသွ်း

အဆင့််သတ်ြတ်မခင််း၊

နာြည်ကကီ်းထိုတ်ကိုန်တံဆပ်မဖစ်ဒအာင်လိုပ်မခင််းအစရသည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းမဖင့််

သန်ို့ရင််းမခင််း၊

တံဆပ်

တပ်မခင််းနင့််

ဒ ်းမြြှင့််ပပီ်း မပန်ဒရာင််းနိုင်ရန် ကက ်းပြ််းခ က်

ြ ာ်းြာလည််း အကန်ို့အသတ်ရဒနသည်။ ထိုို့ဒကကာင့်် ဒရာင််းသူနင့်် ဝယ်သူအကကာ်း အက ်းဒဆာင် ဒပ်းြှုသည် ကိုန်သွယ်ြှုတွင်
အဓက နည််းလြ််းမဖစ်ပပီ်း ကိုန်သည်အြ ာ်းစိုအဒနမဖင့်် ဒရာင််းဝယ်ြှုြ ာ်းအကကာ်း ခ တ်ဆက် ညြှနှုင််းဒဆာင်ရက
ွ ် ဒပ်းမခင််းမဖင့်် အက ်း
ဒဆာင်ခကို

ရယူဒနကကပါသည်။

အနည််းငယ်သာရသည်ကို

သိုို့မဖစ်ရာ

ညွှန််းဆိုဒနသည်။

ကိုန်သည်
ဆိုလိုသည်ြာ

အြ ာ်းစို

အဒနမဖင့််

ကိုန်သည်ြ ာ်း

တန်ဖို်းမြြှင့််ထတ
ို ်လိုပ်ရန်

အဒနမဖင့််

တန်ဖို်းမြင့််

အာသီသ
ကိုန်စည်ြ ာ်း

ထိုတ်လိုပ်ရန်အတွက် ဆွဲဒဆာင်ြှု နည််းပါ်းဒနမခင််း
မဖစ်ပါသည်။ ပထြဦ်းစွာ လက်ကာ်း ဒရာင််းခ သူနင့်် အက ်းဒဆာင်ပွဲစာ်းကို ခွဲမခာ်းကာ လက်ကာ်းဒရာင််းခ သူြ ာ်းအာ်း ဦ်းတည်
သင့််ပါသည်။

တခ န်တည််းတွင် ဒနာက်ဆံို်းဒ ်းကွက် လိုအပ်ခ က်သဘာဝအရ တန်ဖို်း မြင့််ထိုတ်လိုပ်နိုငရ
် န် အဒနအထာ်း

နည််းဒနသည်ကိုလည််း အသအြတ်မပ သင့််ပါသည်။
•

ပဲအြ ်းြ ်းနင့်် ဆီထွက်သီ်းနံ ကိုန်သည်ြ ာ်းသည် ဒထာင်ဒပါင််းြ ာ်းစွာဒသာ ဒတာင်သထ
ူ ိုကကီ်းြ စာ်းသံို်းသူနင့််

နိုင်ငံတကာ ဒ ်းကွက်သိုို့ တင်ပိုို့သူြ ာ်းအကကာ်း ဆက်သွယ် ဒပ်းသည့်် အဓကက ဒနသူြ ာ်း မဖစ်ပါသည်။ ခိုင်ြာ ဒတာင့််တင််းဒသာ
အဒသ်းစာ်း

အလတ်စာ်း

လိုပ်ငန််းြ ာ်း

အဒနမဖင့််လည််း

အရင််းအနီ်း

ဒငွဒကက်းလိုအပ်ခ က်

မြင့််ြာ်း

ဒနပါသည်။

ဒြ ာ်လင့််ခ က်ြ ာ်းနင့််အညီ ကိုန်သည် အနည််းစို အဒနမဖင့်် ဒငွဒကက်းြတည်ရန် ဘဏ်ဒခ ်း ဒငွကို ကာလအပိုင််းအမခာ်းအာ်းမဖင့််
အသံို်းမပ

လာနိုင်လာပပီ်း၊ ကိုန်သည် အကကီ်းစာ်းြ ာ်းကြူ ဘဏ်ဒခ ်းဒငွကို ပိုြိုရနိုင်ဒခ

ရဒနပါသည်။ ၎င််းစာတြ််းအာ်း

အေဂလပ်ဘာသာမဖငCSEDစာြ က်နာဒပေါ် တွင်ဖတ်ရနိုင်ပါသည်။
Link: https://myanmarcesd.org/programs/fspp/
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ဤသိုဒတသနလိုပဒ
် ဆာင်နင
ို ရ
် န်

အဒြရကန်

နင
ို င
် တ
ံ ကာဖွံျို့ပဖ ်းဒရ်းဒအေ င်စီ

(USAID)

၏

Feed

and

Future

လိုပင
် န််းြတဆင့်် အဒြရကန်မပည်သြ
ူ ာ်းက ဒစတနာြ ာ်းစွာမဖင့်် ကူညီပပ
ံ့် ို်းဒပ်းခဲပ
့် ါသည်။ ဤသိုဒတသန ဒရ်းသာ်းခ က်ြ ာ်း
သည် စစ်တြ််းဒကာက်ဒလ့်လာခဲသ
့် ည့်် သိုဒတသီြ ာ်းအဒပေါ်တွင်သာ တာဝန်ရပပီ်း၊ USAID (သို့)ို အဒြရကန်အစ်းို ရ၏
အမြင်ြဟိုတပ
် ါ။

ဤစာတြ််းတအ
ို တွက် Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT)

ြလည််း

ဒငွဒကက်းဒထာက်ပဒ
ံ့် ပ်းခဲပ့် ပီ်း၊ ကသစဒတ ်းလ ၊ ေန််းြတ်၊ ဥဒရာပသြေဂ (EU)၊ မပင်သစ်၊ အင
ို ်ယာလန်၊ အီတလီ၊ လူဇင််းဘတ်၊
နယ်သာလန်၊

နယူ်းဇီလန်၊

ဆွေ
ီ င်၊

ဝင
ို ််းဝန််းဒထာက်ပခ
ံ့် ပ
ဲ့် ါသည်။

ဆွစဇ
် ာလန်၊

မြန်ြာနင
ို ်ငံရ

ပဗတန်၊

အဒြရကန်နင့််

ဒက ်းလက်မပည်သြ
ူ ာ်း၏

ြစ်ဆူဘရ
ီ ီ

ဒကာ်ပဒ
ို ရ်းရင််းတို့ြ
ို လည််း

အလိုပအ
် ကိုငန
် င့််

အစာ်းအစာဖူလဒ
ံို ရ်း

ဒကာင််းြွနတ
် ်းို တက်လာဒစရန် ရ်းို သာ်းစွာ ကူညဒ
ီ ပ်းသည့်် အထက်ပါ အလှူရင်ြ ာ်းအာ်းလံို်းကို အထူ်းဒက ်းဇူ်းတင်ပါသည်။
စာတြ််းတည််းမဖတ် မပင်ဆင်ဒပ်းသူ Patricia Johannes ကလ
ို ည််း ဒက ်းဇူ်းတင်ပါသည်။ ဤစာတြ််းအမြင်ြ ာ်းသည် LIFT
အဖွဲျို့ဝင် အလှူရင်ြ ာ်း၏ တရာ်းဝင် အမြင်လည််းြဟိုတပ
် ါ။
ြူပင
ို ခ
် ွင့််@ ၂၀၁၆၊ Michigan State University၊ မြန်ြာ့်လြ
ူ ှုစ်းီ ပွာ်းဖွံျို့ပဖ ်းတို်းတက်ဒရ်းအဖွဲျို့ (CESD)၊ International Food
Policy Research Institute ။

ြူပင
ို ခ
် ွငအ
့်် ာ်းလံို်းကို ထန််းသြ််းထာ်းသည်။

ဤစာတြ််းကို လူတစ်ဦ်းခ င််းစီ (သို့)ို

အမြတ်အစွန်း် ြယူဘဲ အသံို်းမပ ြှုအတွက် MSU၊ CESD၊ IFPRI တို့က
ို ို အဒကကာင််းကကာ်းပပီ်း ထပ်ြထ
ံ တ
ို ဒ
် ဝခွငရ
့်် နင
ို ပ
် ါသည်။
ပံန
ို ပ်သ။ူ Department of Agricultural, Food, and Resource Economics, Michigan State University, Justin S.
Morrill Hall of Agriculture, 446 West Circle Dr., Room 202, East Lansing, Michigan 48824 ။
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