Feed the Future Innovation Lab for Food Security Policy
မူဝါဒအနှစ်ခ ျုပ်

နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆

မြန်ြာနိုင်ငံရာဘာ စက
ို ်ပ ျိုးထိုတ်လိုပ်ြှု အနာဂတ်
ြွန်မပည်နယ်ရ အငယ်စာျိုးတတာင်သူြ ာျိုး
စိုက်ပ ျိုးထိုတ်လိုပ်ြှုတပေါ် စစစ်တလေ့လာခ က်
ဂ အန်နာ၊ ကကံထူျိုး နငေ့် တပေါလ်ဒိုျိုးတရာေ့ရ်

အနစ်ခ ပ်
၁. နဒေါန်ျိုး
တံခေါျိုးပတ်ြူဝေါဒတကကာင်ေ့ ကြ္ာစ
ေ့ ျိုးပွာျိုးတရျိုးနင်ေ့ ဆယ်စိုနစ် တပေါင်ျိုး ၃ စို နျိုးပေါျိုး ကင်ျိုးကွာခေ့ပပျိုးတနာက် မြန်ြာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတရျိုးနင်ေ့
စျိုးပွာျိုးတရျိုး

မပ မပင်တမပာင်ျိုးလြူြ ာျိုးကို

တရ.ဆက်

လိုပ်တဆာင်တနပေါသည်။

အက ျိုးဆက်အာျိုးမြင်ေ့

နိုင်ငံတရျိုး၊

စျိုးပွာျိုးတရျိုး

အသွင်ကူျိုးတမပာင်ျိုးြူ ရလဒ်အတနမြင်ေ့ မြန်ြာ နိုင်ငံသည် စျိုးပွာျိုးတရျိုးတိုျိုးတက်ရန် အတွက် တမြာက်ြ ာျိုး စွာတသာ အခွင်ေ့အလြ်ျိုးြ ာျိုး
တပေါ်တပေါက်

အြ ာျိုးဆံိုျိုး

ြန်တျိုးတပျိုးသည်ေ့

ကဏ္ဍမြစ်တသာ်လည်ျိုး၊ ယင်ျိုးစျိုးပွာျိုးတရျိုးကဏ္ဍြ မပည်တွင်ျိုး စိုစိုတပေါင်ျိုး ထိုတ်လိုပ်ြူ တန်ြိုျိုး (ဂ ဒပ) အတွက်

အနည်ျိုးငယ်သာ

ပံေ့ပိုျိုးတပျိုး

လာတနပေါသည်။
နိုင်ပေါသည်။

စိုက်ပ ျိုးတရျိုးကဏ္ဍသည်

တတာင်သူငယ်ြ ာျိုး၏

မြန်ြာနိုင်ငံတွင်

ထိုတ်လိုပ်ြူ

အလိုပ်အကိုင်

စွြ်ျိုးအာျိုးြာလည်ျိုး

နြ်ေ့က တနမခင်ျိုးနင်ေ့

စိုက်ပ ျိုးတရျိုးကဏ္ဍသိုို့

ရင်ျိုးနျိုးမြ ပ်နံြူြ ာျိုး အကန်ို့အသတ်မြစ်မခင်ျိုးတိုို့တကကာင်ေ့ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပ ျိုးတရျိုးကဏ္ဍ တန်ြိုျိုးမြင်ေ့ထိုတ်လိုပ်ြှု ကွင်ျိုးဆက်သည်
ြွံပြ ျိုးြူအာျိုးနည်ျိုးတနပေါသည်။

ထိုို့အမပင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ပထဝတမြအတနအထာျိုး တည်ရြှုနင်ေ့ ရာသဥတိုအတမခအတနသည်

စိုက်ပ ျိုးတရျိုးကဏ္ဍ ြွံပြ ျိုး တိုျိုးတက်တရျိုးအတွက် အလာျိုးအလာ တကာင်ျိုးသည်ေ့ တြာင်ျိုးနင်အာျိုးြ ာျိုး မြစ်တနပေါသည်။ အထူျိုးသမြင်ေ့
မြန်ြာနိုင်ငံသည် ရာဘာ အတမြာက်အြ ာျိုး စိုက်ပ ျိုးတင်ပိုို့ နိုင်သည်ေ့ နိုင်ငံမြစ်လာရန် တရခံတမြခံတကာင်ျိုးြ ာျိုး ရတနပေါသည်။
ြိုျိုးြ ာျိုးတသာ မြန်ြာနိုင်ငံ အတရ.ပိုင်ျိုးနင်ေ့ အတရ.တတာင်ပိုင်ျိုး တဒသြ ာျိုးတွင် စိုက်ပ ျိုးရန်အတွက် အလွန်သင်ေ့တတာ် က ယ်ဝန်ျိုးတသာ
တမြဧရယာြ ာျိုး ပိုင်ဆိုင် ထာျိုးမခင်ျိုးသည် ရာဘာစိုက်ပ ျိုး ထိုတ်လိုပ်ြှုအတွက် အဆင်သင်ေ့ မြစ်တနတစပေါသည်။ ၁၉၉၀ ခိုနစ်ြ ာျိုးတွင်
စိုက်ပ ျိုးတရျိုး ကဏ္ဍအတွက် ကန်ို့သတ်ြူြ ာျိုးအာျိုး တမြည်ျိုးမြည်ျိုး တမြတလ ာေ့ခေ့မခင်ျိုးနင်ေ့ ၂၀ဝ၀ ခိုနစ် ြ ာျိုးအတွင်ျိုး ကြ္ာရ
ေ့ ာဘာတ ျိုး
မြင်ေ့တက်ြှု မြစ်ခေ့ပပျိုးတနာက်တွင် ရာဘာစိုက်ပ ျိုးတရျိုးအတွက် ဝင်တရာက် ရင်ျိုးနျိုးမြ ပ်နံြူြ ာျိုး တဟိုန်ထိုျိုး တိုျိုးတက်လာခေ့ပေါသည်။
လက်ရရာဘာ အထွက်နှုန်ျိုးသည် နည်ျိုးတနတသျိုး တသာ်လည်ျိုး၊ ပပျိုးခေ့သည်ေ့ ဆယ်စိုနစ် (၂) စိုအတွင်ျိုး အထွက်နှုန်ျိုး သသသာသာ
တိုျိုးတက်လာတနခေ့သည်။
မြန်ြာေ့ရာဘာကဏ္ဍ ခ .ထွင်ရန်အတွက် ကြ္ာ. ရာဘာ တ ျိုးကွက်တွင် အတမခအတနတကာင်ျိုးြ ာျိုး ရတနပေါသည်။ လက်ရကာလတွင်
နစ်စဉ်သဘာဝရာဘာသံိုျိုးစွြူကို
နြ်ေ့က တသာနှုန်ျိုး

၂၀ဝ၀

ခိုနစ်ြ ာျိုးအတွင်ျိုး

နစ်စဉ်တိုျိုးတက်ခေ့သည်ေ့

၄

ရာခိုင်နှုန်ျိုးတအာက်

အနည်ျိုးငယ်

တနစ်လျှင် (၂) ရာခိုင်နှုန်ျိုး မြင်ေ့ ဆက်လက်တိုျိုးတက်နိုင် သည်ဟို ခန်ို့ြန်ျိုးထာျိုးသည်။ (ပံို-၁). တရိုတ်နိုင်ငံ

စျိုးပွာျိုးတရျိုး တနျိုးတကွျိုးလာြူတကကာင်ေ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၆ အကကာျိုး ကာလတွင် ရာဘာဝယ်လိုအာျိုးသည် ၂၀ဝ၈-၂၀၁၁ ခိုနစ်ကာလနင်ေ့
နှုင်ျိုးယဉ်ပေါက

တလ ာေ့က ြူကို ရင်ဆိုင်ခေ့ ရပေါသည်။

တိုျိုးတက်လာမခင်ျိုးနင်ေ့

ဝင်တငွအလယ်အလတ်ရတသာ ြွံွံ့ပြ ျိုးဆနင
ို ်ငံြ ာျိုးတွင် စျိုးပွာျိုးတရျိုး

ရာဘာအဓက တင်သွင်ျိုးသည်ေ့ တရိုတ်၊ အတြရကန်နင်ေ့ ဂ ပန်တိုို့၏ ခိုင်ြာတသာ ဝယ်လိုအာျိုး

ဆက်လက်တည်ရ တနမခင်ျိုးတကကာင်ေ့ ကြ္ာ.ရာဘာဝယ်လိုအာျိုး မပန်တက်လာရန် ခန်ို့ြန်ျိုး ထာျိုးကကသည်။
စကကာပူနိုင်ငံြ ာျိုးသည်

ရာဘာ

ထိုတ်လိုပ်ြူ

လိုပ်ငန်ျိုးြ ာျိုးကို

ရာဘာတိုျိုးခ .စိုက်ပ ျိုးရန်အတွက် အကန်ို့အသတ် မြစ်တနမခင်ျိုးတိုို့သည်

စွန်ို့ခွာသွာျိုးကကမခင်ျိုးနင်ေ့

ြတလျိုးရာျိုးနင်ေ့

အင်ဒိုနျိုးရာျိုးနိုင်ငံတွင်

မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် အတရျိုးပေါတသာ ရာဘာတင်ပိုို့နိုင်ငံ

မြစ်လာတစနိုငပ
် ေါသည်။
၂၀ဝ၀-၂၀၁၅ ခိုနစ်အတွင်ျိုး ရာဘာတ ျိုးနှုန်ျိုးသည်

အတက်အက မြန်ခေ့တသာ်လည်ျိုး၊ တရွံ့ကာလြ ာျိုးတွင် တစ်နစ်လျှင် ၅

ရာခိုင်နှုန်ျိုးခန်ို့ တ ျိုးနှုန်ျိုး မြင်ေ့တက် လာနိုင်သည်ဟို ခန်ို့ြန်ျိုးထာျိုးကကပေါသည်။
တကလိုဂရြ်လျှင်

၂၀ဝ၁ ခိုနစ် ဒဇင်ဘာလတွင် ရာဘာတ ျိုးသည်

အတြရကန် တဒေါ်လာ ဝ.၅၃ မြင်ေ့ နစ်တပေါင်ျိုး (၅၀) အတွင်ျိုး သြိုင်ျိုးဝင် အနြ်ေ့ဆံိုျိုး တ ျိုးနှုန်ျိုးကို

တရာက်ရသွာျိုးခေ့ပေါသည် (ပံို-၂)။ သိုို့တသာ် တနာက်နစ်ြ ာျိုးတွင် ရာဘာတ ျိုး ကကျိုးကကျိုးြာျိုးြာျိုး မြင်ေ့တက်လာခေ့ရာ ၂၀၁၁ တြလတွင်
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Research Highlight #5

တစ်ကလိုဂရြ်လျှင် အတြရကန်တဒေါ်လာ ၆.ဝ အထ တ ျိုးနှုန်ျိုးမပန်လည်မြင်ေ့တက်ခေ့ကာ
အမြင်ေ့ဆျိုးံို တ ျိုးနှုန်ျိုးစံခ န်ကို

ခ ျိုးသွာျိုးခေ့ပေါသည်။

သိုို့တသာ်လည်ျိုး

နစ် (၅၀) အတွင်ျိုး သြိုင်ျိုးဝင်

တြာ်မပပေါစံခ န်ခ ျိုးပပျိုး

ြကကာခင်တွင်

ရိုတ်တရက်

တ ျိုးထျိုးို က ခေ့မပန်ရာ၊ ၂၀၁၆ တြတြာ်ဝေါရလတွင် တစ်ကလိုဂရြ်လျှင် အတြရကန်တဒေါ်လာ ၁.ဝ၂ နှုန်ျိုးအထ မပန်လည် က ဆင်ျိုး
သွာျိုးခေ့ပေါသည်။

ထိုကေ့သိုို့ က ဆင်ျိုးခေ့တသာ်လည်ျိုး ကြ္ာ.ဘဏ်၏ ကိုန်စည်တ ျိုးနှုန်ျိုး ဆိုင်ရာ ခန်ို့ြန်ျိုးြှုတွင် ၂၀၁၆ ခိုနစ်

ရာဘာတပေါက်တ ျိုး တစ်ကလိုဂရြ်လျှင် ၁.၅၀ တဒေါ်လာရရာြ၊ တနာင်လာြည်ေ့ ၅ နစ်အတွင်ျိုး တစ်ကလိုဂရြ်လျှင် ၁.၉၀ တဒေါ်လာသိုို့
မြင်ေ့တက်သွာျိုးနင
ို ်သည်ဟို

တြာ်မပထာျိုးသမြင်ေ့

မြန်ြာနိုင်ငံ

အတနမြင်ေ့

ရာဘာကဏ္ဍတွင်

ရင်ျိုးနျိုးမြ ပ်နံ

သင်ေ့တကကာင်ျိုး

ထပ်ြံညန
ွှ ်ျိုးဆိုတနပေါသည်။
အထက်ပေါ အခွင်ေ့အလြ်ျိုးြ ာျိုး ရတနတသာ်လည်ျိုး မြန်ြာနိုင်ငံသည် ရာဘာထိုတ်လိုပ်ြူနှုန်ျိုး နြ်ေ့က တနမခင်ျိုးနင်ေ့ အရည်အတသွျိုး
အာျိုးနည်ျိုးမခင်ျိုးကေ့သိုို့တသာ

စန်တခေါ်ြူြ ာျိုးကို

ထိုတ်လိုပ်ြှုတန်ြိုျိုးကွင်ျိုးဆက်၏
တတလျှာက်လျိုးံို တွင်

က ယ်မပန်ို့စွာ

ရင်ဆင
ို ်တနရပေါသည်။

အစတ်အပိုင်ျိုး

တစ်တနရာတွင်သာ

မြစ်တပေါ်တနပေါသည်။

ထိုို့အမပင်
မြစ်တပေါ်တနမခင်ျိုး

ပထြဦျိုးစာွ

စိုက်ပ ျိုးြှု၊

ယင်ျိုးစန်တခေါ်ြူ

ြ ာျိုးသည်

ြဟိုတ်ဘ၊

တန်ြိုျိုးကွင်ျိုးဆက်

အတစျိုးမခစ်ြူ၊

မပ မပင်ထိုတ်လိုပ်ြူ

နည်ျိုးလြ်ျိုးအစရတသာ အာျိုးနည်ျိုးခ က် ြ ာျိုးတကကာင်ေ့ အထွက်နှုန်ျိုးက မခင်ျိုးနင်ေ့ အရည်အတသွျိုး ညံြ င်ျိုးမခင်ျိုးတိုို့ကို ရင်ဆိုင်တနရပေါသည်။
ဒိုတယအတနမြင်ေ့ ရာဘာထိုတ်လိုပ်ြူအတွက် အြွွံ့အစည်ျိုးနင်ေ့ ြူတဘာင်ဆိုင်ရာ တထာက်ပံတပျိုးနိုင်ြူ ကင်ျိုးြေ့တနတသာတကကာင်ေ့
လွန်ခေ့တသာ ဆယ်စိုနစ်အတွင်ျိုး တတာင်သူငယ် ြ ာျိုးအတနမြင်ေ့ အတစျိုးမခစ်ြူနင်ေ့ မပ မပင်ထိုတ်လပ
ို ်ြူ နည်ျိုးပညာြ ာျိုး တိုျိုးတက်ြှု
တနျိုးတကွျိုးခေ့ရပေါသည်။

တတယ

အတနမြင်ေ့

မြန်ြာနိုင်ငံတွင်

အရည်အတသွျိုးစံသတ်ြတ်နိုငြ
် ှုနင်ေ့

ရာဘာထိုတ်ကိုန်မပ မပင်

ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး အတွက် တထာက်ခံခ က်တပျိုးသည်ေ့ လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်ြ ာျိုး အာျိုးနည်ျိုးတနတသာတကကာင်ေ့ တတာင်သူြ ာျိုးနင်ေ့ ရာဘာ
ထိုတ်ကိုန် မပ မပင်ထိုတ်လိုပသ
် ူြ ာျိုး အတနမြင်ေ့ ၄င်ျိုးတိုို့၏ ထိုတ်ကိုန်ြ ာျိုးကို အနြ်ေ့တ ျိုးမြင်ေ့ တရာင်ျိုးခ တနရပေါသည်။
လက်ရတွင် ရာဘာစက
ို ်ပ ျိုးထိုတ်လိုပ်ြှုသည် စိုစိုတပေါင်ျိုး မပည်တွင်ျိုးထိုတ်ကိုန် ဂ ဒပတွင် ၁ ရာခိုင်နှုန်ျိုးတအာက် တွင်သာ ရတနပပျိုး
ယင်ျိုးကဏ္ဍြွံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်ြှုသည်

အတရျိုးပေါသည်ေ့

လူြူစျိုးပွာျိုး

အက ျိုးသက်တရာက်ြူြ ာျိုးနင်ေ့

အလိုပ်အကိုင်အခွင်ေ့အလြ်ျိုး

ြန်တျိုးြူြ ာျိုးအတွက် တြာင်ျိုးနင်အာျိုး တစ်ခိုမြစ်လာနိုငပ
် ေါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ အတနမြင်ေ့ တြာ်မပပေါရာဘာကဏ္ဍ၏ အဟန်ို့အတာျိုး
အာျိုးနည်ျိုးခ က်ြ ာျိုးကို တမြရင်ျိုးတပျိုးကာ ထိုတ်လိုပ်ြူ တိုျိုးတက်တအာင် အတလျိုးတပျိုး လိုပ်တဆာင်မခင်ျိုးအာျိုးမြင်ေ့ အတရျိုးပေါတသာ
ရာဘာထိုတ်လိုပ်သည်ေ့နိုင်ငံ မြစ်လာ နိုင်ပေါသည်။ သိုို့တသာ်လည်ျိုး အဆိုပေါအာျိုးနည်ျိုးခ က်ြ ာျိုးကို ြတမြရင်ျိုးနိုင်ပေါက ရာဘာကဏ္ဍ
တံိုို့တနျိုးသွာျိုးြည်ေ့ အမပင် လံိုျိုးဝပ က်သံိုျိုးသွာျိုးသည်အထ အက ျိုးသက်တရာက် နိုင်ပေါသည်။
ယခိုစာတြ်ျိုးသည် ၂၀၁၅ ခိုနစ် တြလြ ဇွန်လအတွင်ျိုး တကာက်ယူထာျိုးသည်ေ့ ြွန်မပည်နယ် တက ျိုးလက် အြ်တတာင်စို စစ်တြ်ျိုး
(MSRHS)

ြ

အခ က်အလက်ြ ာျိုးကို

အတမခခံကာ

အတသျိုးစာျိုး

ရာဘာထိုတ်လိုပ်သူ

ြ ာျိုး၏

အမြတ်ရနိုင်ြူကို

တလေ့လာဆန်ျိုးစစ်ထာျိုးပေါသည်။ ဤစစ်တြ်ျိုးတွင် ြွန်မပည်နယ် (၁၀) ပြ .နယ်ြ အြ်တထာင်စို (၁၆၂၇) စိုရ၊ လူဦျိုးတရ (၇၂၆၂) ဦျိုးကို
ထည်ေ့သင
ွ ်ျိုးတကာက်ယူထာျိုးပေါသည်။ (Rual Livelihoods in Mon State: Evidence from a Representative Household
Survey, 2016)

ဤစာတြ်ျိုးတွင် ြွန်မပည်နယ်ြ ရာဘာထိုတ်လိုပ်သူ အစိုအြွွံ့ြ ာျိုးနင်ေ့ တတွွံ့ဆတ
ံို ြျိုးမြန်ျိုးတဆွျိုးတနွျိုးြှုြ ာျိုးြ

ထွက်လာသည်ေ့ ခိုင်ြာတက တသာ သတင်ျိုးအခ က်အလက် ြ ာျိုးအမပင် ကိုန်သည်ြ ာျိုးနင်ေ့ ရာဘာအတမခခံ တန်ြိုျိုးမြြှင်ေ့ ကိုန်စည်
ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုးကိုပေါ တတွွံ့ဆံိုတြျိုးမြန်ျိုးြှု ြ ာျိုးကို ကိုျိုးကာျိုးထာျိုးပေါသည်။

သိုတတသြ ာျိုး အတနမြင်ေ့ အြ်တထာင်စိုစစ်တြ်ျိုးြ

ရာဘာထိုတ်လိုပ်ြူဆိုင်ရာ ြူရင်ျိုး အခ က်အလက်ြ ာျိုးကို အတမခခံကာ အငယ်စာျိုး ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး၏ ကိုန်က စရတ်နင်ေ့
အြ ျိုးြ ျိုးတသာ အထွက်နှုန်ျိုးြ ာျိုးနင်ေ့ တ ျိုးနှုန်ျိုးြ ာျိုးတကကာင်ေ့ ရရလာြည်ေ့ အမြတ်အစွန်ျိုးတိုို့ကို ခန်ို့ြန်ျိုးတွက်ခ က်ခေ့ပေါသည်။

3

Research Highlight #5

ဤစာတြ်ျိုးတွင် အခန်ျိုးြ ာျိုးခွမခာျိုးကာ တင်မပထာျိုးပေါသည်။ အခန်ျိုး (၂) တွင် ရာဘာထိုတ်လိုပ်ြူ သြိုင်ျိုးအက ဉ်ျိုး အပေါအဝင်
မြန်ြာေ့ရာဘာကဏ္ဍအတပေါ်

မခံ ငံိုသံိုျိုးသပ်ြူ၊

ထိုတ်လိုပ်ြူ

အဆင်ေ့အတန်ျိုးြ ာျိုး၊

ထွက်နှုန်ျိုးြ ာျိုးနင်ေ့

စိုက်ပ ျိုးရာ

တဒသအက ဉ်ျိုးခ ပ်ဆင
ို ်ရာ မခံ ငံိုသံိုျိုးသပ်ြူ၊ မြန်ြာရာဘာ ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး အတကကာင်ျိုးနင်ေ့ ရာဘာတရာင်ျိုးဝယ်တရျိုး အက ဉ်ျိုးခ ပ်တိုို့
ပေါဝင်ပေါသည်။

အခန်ျိုး (၃) တွင် ြွန်မပည်နယ်တွင်ျိုး ရာဘာစက
ို ်ပ ျိုး ထိုတ်လိုပ်ြူ၊ ဆင်ေ့ကထိုတ်လိုပ်ြူ၊ တရာင်ျိုးခ ြူအမပင်၊

ကကာျိုးဝင်တဆာင်ရွက်တပျိုးသင်ေ့သည်ေ့ အခ က်ြ ာျိုး (သိုို့ြဟိုတ်) ရာဘာကဏ္ဍစြံခန်ို့ခွြူ တိုျိုးတက်လာတရျိုးအတွက် ြူဝေါဒြ ာျိုးကို
ြျိုးတြာင်ျိုးထိုျိုး မပထာျိုးသည်။

တနာက်ဆံိုျိုးအတနမြင်ေ့ အခန်ျိုး (၄) တွင် ဤကဏ္ဍအတွက် ဦျိုးစာျိုးတပျိုး တရွျိုးခ ယ်သတ်ြတ် နိုင်ရန်၊

လက်ရနင်ေ့ အနာဂတ်တွင် ရာဘာရင်ျိုးနျိုးမြ ပ်နံြူအတွက် အမြတ်အစွန်ျိုး ရနင
ို ်ြူကို၊ မြစ်နိုင်တခ ရသည်ေ့ တ ျိုးနှုန်ျိုးနင်ေ့ လိုပ်ခ
အတမခအတနြ ျိုးစတ
ံို အာက်တွင် သံိုျိုးသပ်တွက်ခ က်ထာျိုးသည်။
၅. နဂံိုျိုး
မြန်ြာရာဘာကဏ္ဍသည် အတရျိုးကကျိုးသည်ေ့ အလည်ေ့အတမပာင်ျိုး မြစ်နိုင်သည်ေ့ အတမခအတနတအာက်တွင် တရာက်ရတနပေါသည်။ ယခင်
ရာဘာတ ျိုး အမြင်ေ့ဆျိုးံို တရာက်ခ န်တွင် စက
ို ်ပ

ထာျိုးခသ
ေ့ ည်ေ့ ရာဘာပင်ြ ာျိုး ယခိုအခေါ အတစျိုးမခစ်နိုင်ြည်ေ့ အရွယ်တရာက်လာပပ

မြစ်သမြင်ေ့

ရာဘာထိုတ်လိုပ်ြူ

လာြည်ေ့

နစ်ြ ာျိုး

အတွင်ျိုး

မြင်ေ့ြာျိုးလာနိုင်သည်ဟို

တွက်ဆြူြ ာျိုး

ရတနပေါသည်။

နိုင်ငံအတနမြင်လ
ေ့ ည်ျိုး ရာဘာအဓက တင်ပိုို့သည်ေ့နိုင်ငံ မြစ်လာရန်အတွက် ကကျိုးြာျိုးသည်ေ့ မပဿနာြ ာျိုးစွာကို တမြရင်ျိုးတက ာ်လွှာျိုး
နိုင်ရန်

လိုအပ်တန

ပေါတသျိုးသည်။

ထိုို့အမပင်

အဆိုပေါအာျိုးနည်ျိုးခ က်ြ ာျိုးကို

ြတမြရင်ျိုးနိုင်လျှင်

ရာဘာကဏ္ဍ

ြွံပြ ျိုးရန်

ြမြစ်နိုင်သည်ေ့အမပင် ပ က်သိုန်ျိုးသည်အထ အက ျိုး သက်တရာက်ြှု မြစ်သွာျိုးနိုင်ပေါသည်။ လွန်ခေ့တသာ ၅ နစ်တာ ကာလအတွင်ျိုး
ရာဘာတ ျိုးနှုန်ျိုးြ ာျိုး ဆိုျိုးရွာျိုးစွာ က ဆင်ျိုးခေ့သမြင်ေ့ အငယ်စာျိုး ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုးစာွ အတနမြင်ေ့ အတစျိုးမခစ်မခစ်ရန် ကိုန်က စရတ်
ြကာြသည်အထ

မြစ်ခေ့

ရပေါသည်။

ရာဘာတ ျိုးနှုန်ျိုး

ဆက်က တနမခင်ျိုး

(သိုို့ြဟိုတ်)

လိုပ်ခ

ဆက်တက်တနမခင်ျိုးြ ာျိုး

ဆက်လက်မြစ်တပေါ်ပေါက အတသျိုးစာျိုးရာဘာထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုးအတနမြင်ေ့ ဆက်လက် ကာ ထိုတ်လိုပ်ြှု လိုပ်နိုင်တတာေ့ြည် ြဟိုတ်ပေါ။
သိုို့တသာ်လည်ျိုး

ရာဘာတ ျိုးနှုန်ျိုး

တမြည်ျိုးမြည်ျိုးမပန်တက်ရန်

တွက်ဆထာျိုးြူြ ာျိုးလည်ျိုး

ရတနပေါသည်။

သိုို့တသာ်လည်ျိုး

မြန်ြာနိုင်ငံအတနမြင်ေ့ ကြ္ာ.ရာဘာ တ ျိုးကွက် အတမခအတန တကာင်ျိုးလာနိုင်ြူကို အခွင်ေ့တကာင်ျိုး ယူနိုင်ရန်အတွက် ကကျိုးြာျိုးတသာ
အတမပာင်ျိုးအလြ ာျိုး မပ လိုပ်ရန် လိုအပ်တနပေါသည်။
မြန်ြာအတသျိုးစာျိုး ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး ကကံ တနရသည်ေ့ ကကျိုးြာျိုးတသာ စန်တခေါ်ခ က်ြ ာျိုးြာ ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ြှု စွြ်ျိုးအာျိုး နြ်ေ့က တနမခင်ျိုး၊
ထိုတ်ကိုန်အရည်အတသွျိုး
တတာင်သူြ ာျိုးအတနမြင်ေ့

နြ်ေ့က မခင်ျိုးနင်ေ့
ထွက်နှုန်ျိုးနည်ျိုး

ရာဘာြူဝေါဒဆိုင်ရာပံေ့ပိုျိုးြူ
ရာဘာပင်ြ ာျိုး

ကင်ျိုးြေ့တနမခင်ျိုး

စိုက်တနရမခင်ျိုးြာ

ရာဘာ

တိုို့မြစ်သည်။

ပင်ြ ာျိုးအာျိုး

အတသျိုးစာျိုး

ပ ျိုးတထာင်ြှုနည်ျိုးပညာ

အာျိုးနည်ျိုးမခင်ျိုး၊ သိုတတသန ြရမခင်ျိုးနင်ေ့ ကွင်ျိုးဆင်ျိုးပညာတပျိုး ဝန်ထြ်ျိုးနင်ေ့ တိုျိုးခ ွံ့ပညာတပျိုး သင်တန်ျိုးတပျိုးြှုြ ာျိုး အကန်ို့အသတ်
မြစ်တနမခင်ျိုးတတ
ိုို့ ကကာင်ေ့

မြစ်သည်။

ထိုို့အမပင်

စိုက်ပ ျိုး

နည်ျိုး၊

အတစျိုးမခစ်နည်ျိုးနင်ေ့

ထိုတ်ကိုန်ြ ာျိုး

မပ မပင်ထိုတ်လပ
ို ်ြူ

နည်ျိုးလြ်ျိုးြ ာျိုးတွင် အာျိုးနည်မခင်ျိုးြ ာျိုးတကကာင်ေ့ လည်ျိုး အထွက်နှုန်ျိုးနည်ျိုးမခင်ျိုးနင်ေ့ အရည်အတသွျိုး ြမပည်ေ့ြမခင်ျိုးတိုို့ကို မြစ်တစပေါသည်။
အတရျိုးပေါသည်ေ့ ကစစ ရပ်ြ ာျိုးအတွက် အတသျိုးစာျိုး တတာင်သူြ ာျိုးအာျိုး သင်တန်ျိုးြ ာျိုး ြတပျိုးနိုင်တသာ်လည်ျိုး လွန်ခေ့သည်ေ့ ဆယ်စိုနစ်
အတွင်ျိုး အတစျိုးမခစ်ြူနင်ေ့ ထိုတ်ကိုန်ြ ာျိုး မပ မပင်ထိုတလ
် ိုပ်ြူ နည်ျိုးလြ်ျိုးြ ာျိုးတွင် တိုျိုးတက်ြူ အနည်ျိုးငယ် ရရခေ့ပေါသည်။
မြန်ြာနိုင်ငံအတနမြင်ေ့

ရာဘာအရည်အတသွျိုးစံသတ်ြတ်ခ က်

မပ မပင်ထိုတလ
် ပ
ို ်သူြ ာျိုးအာျိုး

တထာက်ခံခ က်တပျိုးသည်ေ့လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်

ြထာျိုးနင
ို ်တသျိုးမခင်ျိုးနင်ေ့
ြရမခင်ျိုးတိုို့တကကာင်ေ့

ရာဘာ
တတာင်သူ

ထိုတ်ကိုန်
ြ ာျိုးနင်ေ့

ရာဘာထိုတ်ကိုန်မပ မပင်ထတ
ို ်လိုပ်သူြ ာျိုးအတနမြင်ေ့ ၄င်ျိုးတိုို့၏ထိုတ်ကိုန်ြ ာျိုးအတပေါ် တ ျိုးတကာင်ျိုးြရ မခင်ျိုးကို မြစ်တစပေါသည်။
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တနာက်ဆံိုျိုးအတနမြင်ေ့ အစိုျိုးရြက်တွင် တပေါင်ျိုးစပ်ခ တ်ဆက်ထာျိုးသည်ေ့ ရာဘာ ဆိုင်ရာြဟာဗ ျူဟာ ြရသမြင်ေ့ ရာဘာကဏ္ဍကို
ထန်ျိုးတကကာင်ျိုးတပျိုးနင
ို ်မခင်ျိုး ြရသည်ေ့အမပင် ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး အာျိုး နည်ျိုးပညာ၊ သင်တန်ျိုး (သိုို့ြဟိုတ်) တ ျိုးကွက်ဆိုင်ရာပံေ့ပိုျိုးြူြ ာျိုး
လံိုျိုးဝြတပျိုးနိုင်သည်ေ့ အတမခအတန (သိုို့ြဟိုတ်) အနည်ျိုးငယ်သာ တပျိုးနင
ို ်သည်ေ့ အတမခအတနကို ကကံ တတွွံ့တနတစပေါသည်။
ြွန်မပည်နယ်ြ အတသျိုးစာျိုး ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး၏ အခ က်အလက် ြ ာျိုးတပေါ် အတမခခံတွက်ခ က်ထာျိုးသည်ေ့ ကိုန်က ြူ အတနအထာျိုးကို
သံိုျိုးသပ်ကကည်ေ့ပေါက ကြ္ာ. တ ျိုးနှုန်ျိုး မြင်ေ့တက်လာြှု ကကျိုးကကျိုးြာျိုးြာျိုး (၂၀ဝ၀-၁၆ ပ ြ်ျိုးြျှတ ျိုးနှုန်ျိုးအထက် မြင်ေ့ြာျိုးစွာ) ြရသည်ေ့
အတန အထာျိုးတွင်၊ အထွက်နှုန်ျိုး၊ အရည်အတသွျိုးနင်ေ့ တ ျိုးနှုန်ျိုး တိုို့ကို ြမြြှင်ေ့တင်တပျိုးနိုင်ပေါ ရာဘာရင်ျိုးနျိုး မြ ပ်နံြူ အသစ်ြ ာျိုး
အတွက် အက ျိုးအမြတ်ရရနိုင်ရန် ခက်ခလပေါ သည်။ ထိုို့အမပင် မြန်ြာနိုင်ငံတွင်ျိုး လိုပ်သာျိုးပိုလျှံြူ အကန်ို့အသတ် မြစ်တနမခင်ျိုးနင်ေ့
ထိုင်ျိုးအလိုပ်သြာျိုး

တ ျိုးကွက်နင်ေ့

ခ တ်ဆက်ြှု

ပိုြိုမြစ်လာတနမခင်ျိုး

တိုို့သည်

လိုပ်အာျိုးခ

နှုန်ျိုးြ ာျိုး

ဆက်လက်

မြင်ေ့ြာျိုးတစနိုင်တသာတကကာင်ေ့ ရာဘာ ကဏ္ဍအတွက် အနာဂတ်တွင် အမြတ်ရနိုင်ြူ ထပ်ြံ တလ ာေ့က သွာျိုးနိုင်ပေါသည်။

တ ျိုးနှုန်ျိုး

သသသာသာ ြတက်နိုင်ဟူတသာ အတမခအတနတအာက်တွင် ယူဆစဉ်ျိုးစာျိုး ကကည်ေ့ပေါက အထွက်နှုန်ျိုး တိုျိုးတက်မခင်ျိုး (သိုို့ြဟိုတ်)
အရည်အတသွျိုး ပိုြိုတကာင်ျိုးမခင်ျိုး (သိုို့ြဟိုတ်) အြွွံ့အစည်ျိုး ြူတဘာင်ဆင
ို ်ရာ တိုျိုးတက်မခင်ျိုး အစရတသာ နယ်ပယ်တခိုတည်ျိုး
တိုျိုးတက်ြှုမြင်ေ့ အငယ်စာျိုး လိုပ်ကိုင်သူြ ာျိုး၏ ရာဘာရင်ျိုးနျိုးမြ ပ်နံြူြ အက ျိုးအမြတ် ရရတအာင် လိုပ်တဆာင်တပျိုးရန် ြမြစ်နိုင်ပေါ။
အဆိုပေါနယ်ပယ် ၃ ခိုစလံိုျိုးတွင် ရင်ျိုးနျိုးမြ ပ်နံြူနင်ေ့ မပ မပင် တမပာင်ျိုးလြူြ ာျိုး လိုအပ်တနပေါသည်။ ထိုို့အမပင် ြက်ကရို စျိုးပွာျိုးတရျိုး
တည်ပငြ်ြူနင်ေ့

တ ျိုးကွက်ပပ င်ဆိုင်ြှုအရ

မြစ်လာ

တသာ

တငွလနှုန်ျိုးရရြူ

တိုို့သည်လည်ျိုး

ရာဘာကဏ္ဍ

အက ျိုးအမြတ်

မြစ်ထွန်ျိုးနိုင်တရျိုးအတွက် အတရျိုးပေါ တနပေါသည်။
ထိုို့တကကာင်ေ့

အထွက်နှုန်ျိုး၊

အရည်အတသွျိုးနင်ေ့

ဤကဏ္ဍ

စြံအိုပ်ခ ပ်ြူ

တိုျိုးတက်လာတစရန်

အစိုျိုးရ

အြွွံ့အစည်ျိုး

ြ ာျိုး၊

တတာင်သူြ ာျိုးနင်ေ့ ဆင်ေ့က ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုးအကကာျိုး ပူျိုးတပေါင်ျိုး ကက ျိုးပြ်ျိုးကကရန် လိုအပ်တနပေါသည်။ ထိုကေ့သိုို့ ဟန်ခ က်ညည
ကက ျိုးပြ်ျိုးနိုင်ပေါလျှင် ရာဘာကဏ္ဍ ြွံပြ ျိုးတိုျိုးတက်လာနိုင်ပပျိုး

နိုင်ငံမခာျိုးဝင်တငွအတွက် အဓကဝင်တငွရလြ်ျိုး မြစ်လာြည်ေ့ အမပင်

ြွန်မပည်နယ် တက ျိုးလက်တဒသြ ာျိုး၏ အလိုပ်အကိုင် နင်ေ့ ဝင်တငွအတွက် အဓကအရင်ျိုးအမြစ်လည်ျိုး မြစ်လာ နိုင်ပေါသည်။ အဆိုပေါ
ရာဘာကဏ္ဍ၏

မပဿနာြ ာျိုးကို

ြတမြရင်ျိုးနိုင်ပေါက

တက ျိုးလက်တဒသ

အတသျိုးစာျိုး

ရာဘာ

ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး၏

တရရည်တည်တံေ့တသာ ဝင်တငွရရ ြှု လြ်ျိုးတကကာင်ျိုးကို ရပ်တံေ့သွာျိုးတစနိုင်ပေါသည်။

ြတ်ခ က်
ယခိုစာတြ်ျိုး၏ြူရင်ျိုးကို အဂကလပ်ဘာသာမြငေ့် တရျိုးသာျိုးခေ့ပပျိုး မြန်ြာဘာသာသို့ို မြန်ြာေ့လူြှုစျိုးပွာျိုးြွံွံ့ပြ ျိုးတိုျိုးတက်တရျိုးအြွွံ့ ကပင်
ဘာသာမပန်ဆိုခေ့ပေါသည်။ ြူရင်ျိုးစာတြ်ျိုးြာ PROSPECTS FOR THE MYANMAR RUBBER SECTOR: AN
ANALYSIS OF THE VIABILITY OF SMALLHOLDER PRODUCTION IN MON STATE မြစ်ပပျိုး ၂၀၁၆
ခိုနစ်

ဒဇင်ဘာလ

တွင်

ထိုတ်တဝခေ့ပေါသည်။

၎င်ျိုးစာတြ်ျိုးအာျိုး

အဂကလပ်ဘာသာမြငေ့်

CESD

ဝက်ဘ်စာြ က်နာတွင်

ြတ်ရန
ှု ိုင်ပေါသည်။
Link: https://myanmarcesd.org/programs/fspp/
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ဤသိုတတသနလိုပတ
် ဆာင်နင
ို ရ
် န်

အတြရကန်

နင
ို င
် တ
ံ ကာြွံွံ့ပြ ျိုးတရျိုးတအဂ င်စ

(USAID)

၏

Feed

and

Future

လိုပင
် န်ျိုးြတဆငေ့် အတြရကန်မပည်သြ
ူ ာျိုးက တစတနာြ ာျိုးစွာမြငေ့် ကူညပံပ
ေ့ ိုျိုးတပျိုးခပ
ေ့ ေါသည်။ ဤသိုတတသန တရျိုးသာျိုးခ က်ြ ာျိုး
သည် စစ်တြ်ျိုးတကာက်တလေ့လာခသ
ေ့ ညေ့် သိုတတသြ ာျိုးအတပေါ်တွင်သာ တာဝန်ရပပျိုး၊ USAID (သို့)ို အတြရကန်အစျိုးို ရ၏
အမြင်ြဟိုတပ
် ေါ။

ဤစာတြ်ျိုးတအ
ို တွက် Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT)

ြလည်ျိုး

တငွတကကျိုးတထာက်ပတ
ံေ့ ပျိုးခပေ့ ပျိုး၊ ကသစတတ ျိုးလ ၊ ဒန်ျိုးြတ်၊ ဥတရာပသြဂဂ (EU)၊ မပင်သစ်၊ အင
ို ်ယာလန်၊ အတလ၊ လူဇင်ျိုးဘတ်၊
နယ်သာလန်၊

နယူျိုးဇလန်၊

ဝင
ို ်ျိုးဝန်ျိုးတထာက်ပခ
ံေ့ ပ
ေ့ ေါသည်။

ဆွဒင်၊

ဆွစဇ
် ာလန်၊

မြန်ြာနင
ို င
် ံရ

ပဗတန်၊

အတြရကန်နငေ့်

တက ျိုးလက်မပည်သြ
ူ ာျိုး၏

ြစ်ဆူဘရ

တကာ်ပတ
ို ရျိုးရင်ျိုးတို့ြ
ို လည်ျိုး

အလိုပအ
် ကိုငန
် ငေ့်

အစာျိုးအစာြူလတ
ံို ရျိုး

တကာင်ျိုးြွနတ
် ျိုးို တက်လာတစရန် ရျိုးို သာျိုးစွာ ကူညတပျိုးသညေ့် အထက်ပေါ အလျူရင်ြ ာျိုးအာျိုးလံိုျိုးကို အထူျိုးတက ျိုးဇူျိုးတင်ပေါသည်။
စာတြ်ျိုးတည်ျိုးမြတ် မပင်ဆင်တပျိုးသူ Patricia Johannes ကလ
ို ည်ျိုး တက ျိုးဇူျိုးတင်ပေါသည်။ ဤစာတြ်ျိုးအမြင်ြ ာျိုးသည် LIFT
အြွွံ့ဝင် အလျူရင်ြ ာျိုး၏ တရာျိုးဝင် အမြင်လည်ျိုးြဟိုတပ
် ေါ။
ြူပင
ို ခ
် ွငေ့်@ ၂၀၁၆၊ Michigan State University၊ မြန်ြာေ့လြ
ူ ှုစျိုးပွာျိုးြွံ့ွံ ပြ ျိုးတိုျိုးတက်တရျိုးအြွွံ့ (CESD)၊ International
Food Policy Research Institute ။ ြူပင
ို ခ
် ွငအ
ေ့် ာျိုးလံိုျိုးကို ထန်ျိုးသြ်ျိုးထာျိုးသည်။ ဤစာတြ်ျိုးကို လူတစ်ဦျိုးခ င်ျိုးစ (သို့)ို
အမြတ်အစွနျိုး် ြယူဘ အသံိုျိုးမပ ြှုအတွက် MSU၊ CESD၊ IFPRI တို့က
ို ို အတကကာင်ျိုးကကာျိုးပပျိုး ထပ်ြထ
ံ တ
ို တ
် 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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