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နေါန််း
အပပင
ို ််းဒေသ ဒက ်းလက်စ်းပွာ်းဒ ်း နှင့်် စက
ို ်ပ ်းဒ ်းဆိုင် ာ ဒက ်းလက်အဒမြမပ

စစ်တြ််းကို ၂၀၁၇ ြိုနှစ်

နှစလ
် ည်ပင
ို ််းတွင် ြနတဒလ်း၊ စစ်ကိုင််း နှင့်် ြဒကွ်းတိုင််း တိုို့ြှ မြ ွေ့နယ် ၁၄ မြ ွေ့နယ်

ှ ဒက ်း ွာဒပါင််း ၃၀ဝ တွင်

ဒကာက်ယြ့်ပါသည်။

ယင််းတိုင််းဒေသကက်းြ ာ်းသည်

မြန်ြာနင
ို ်ငံ

အလယ်ပိုင််းဒေသတွင်

တည် ှမပ်း

နိုငင
် ံ၏

စက
ို ်ပ ်းဒ ်း ဇံိုြ ာ်း အနက် အဒ ်းကက်းဆံို်း ဇံိုတစ်ြို မြစ်ပါသည်။
စစ်တြ််း ဒကာက်ယသည့််ပံိုစံအာ်း အပပင
ို ််းဒေသ ဒက ်းလက်စ်းပွာ်းဒ ်း လက် ှဒမပာင််းလဒနြှု အဒမြအဒန ကို
ဒလ့်လာ ာတွင်

အဆင်ဒမပ

ဒြ ာဒြွွေ့ဒစ န်

ဒက ်း ွာြ ာ်းြှ ဗဟိုသိုတနှင့်် မပည့််စံို၍ ဒ

ဒ ်းဆွထာ်းပါသည်။

အြ က်အလက်ြ ာ်းကို

ဒကာက်ယ ာ

တွင်

ှည် ဒနထိုငြ
် ့်ဒသာ ဒက ်း ွာသ၊ ဒက ်း ွာသာ်းြ ာ်းအာ်း အိုပ်စိုလိုက်

ဒတွွေ့ဆံိုဒြ်း မြန််းြ့်ပါသည်။
ဒကာက်ယထာ်းသည့််

စစ်တြ််းတွင်

ရိုပ်ပိုင််းဆိုင် ာ

သယ်ယပိုို့ဒဆာင်ဒ ်း နှင့်် ဒ ွေ့ဒမပာင််းမြင််း၊ သွင်း် ဒ

နှင့််

လြှုဒ ်းဆိုင် ာ

အဒမြြံ

အဒဆာက်အဦြ ာ်း၊

ှနင
ို ်ြှု၊ သ်းနှံစိုက်ပ ်းမြင််းပံစ
ို ံ၊ လယ်ယာသံို်းစက်ပစစည််းြ ာ်း နှင့််

အလိုပ်သြာ်း ကိုနက
် စ တ်ြ ာ်း၊ စက
ို ်ပ ်းဒ ်းနှင့်် ြသက်ဆင
ို ်သည့်် စ်းပွာ်းဒ ်းလိုပင
် န််းြ ာ်း အဒ အတွက်၊ ဒြ ်းဒငွ
နှင့််

စပ်လ ဉ််းဒသာ

အြ က်အလက်ြ ာ်းကို

ဒကာက်ယြ့်ပါသည်။

အဓက

ဒတွွေ့ ှြ က်

ြ ာ်းကို

ှြှု

ဒအာက်တင
ွ ်

အက ဉ််းြ ပ်၍ ဒြာ်မပထာ်းပါသည်။

အဒမြြံအဒဆာက်အဦြ ာ်း
အလယ်တန််း နှင့်် အထက်တန််း ဒက ာင််းြ ာ်း အဒ အတွက်သည် ၂၀၁၁ ြိုနှစြ
် ှ စ၍ သသသာသာ တို်းတက်
လာသည်ကို ဒတွွေ့ ှ သည်။
ထက်ဝက်ဒက ာ်ြှာ

စစ်တြ််းဒကာက်ယသည့််

လွန်ြသ
့် ည့််

၆နှစအ
် တွင််း

ွာြ ာ်း ှ အလယ်တန််း နှင့်် ြလတန််းဒက ာင််းြ ာ်း၏

တည်ဒဆာက်ြပ
့် ါသည်။

ယင််းအြ က်သည်

မြန်ြာနင
ို ်ငံ၏

နိုင်ငံဒ ်းအသွင် က်းဒမပာင််းမြင််းကာလ ြှ စတင်၍ မပည်သပင
ို ်အသံို်း စ တ် တို်းတက်လာမြင််းဒ ကာင့်် မြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ြ်း

ှဒသာ ဒက ်း ွာအဒ အတွက်သည် ၂၀၁၁ ြိုနှစ် ဒနာက်ပိုင််းတွင် လျှင်မြန်စာွ တို်းတက်လာြ့်သည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ဆက်သယ
ွ ်မြင််း၏ ၆၅% ြှာ ထိုအြ န်ကတည််းကပင် ဒဆာင် ွကမ် ပ်း မြစ်သည်။ ထိုက့်သိုို့
တို်းတက်ြြ
ှု ာ်း

ှဒသာ်လည််း ဒက ်း ွာြ ာ်း၏ သံို်းပံို တစ်ပံို ြျှသာ အစ်းို ၏ လျှပ်စစ်ြ်း သံို်းစွနိုင်ဒ ကာင််း

ဒတွွေ့ ပါသည်။
အပပင
ို ််းဒေသ၏ လြ််းပန််း ဆက်သွယ်ဒ ်း အဒမြအဒနြှာ နိုင်ငံတွင််း အမြာ်းဒေသြ ာ်း နှင့်် နှုင််းယှဉ်လျှင် ပို၍
ဒကာင််းြွနပ
် ါသည်။ ဥပြာအာ်းမြင့်် ဒက ်း ွာြ ာ်း အာ်းလံို်းန်းပါ်းသည် ဒမြာက်ဒသွွေ့ ာသတွင် ကာ်းမြင့်် သွာ်းနိုင်မပ်း၊
ွာြ ာ်း၏ ဒလ်းပံို သံို်းပံို ဒက ာ်သည် ြို်း ာသတွင် ကာ်းမြင့်် သွာ်းဒ ာက်နင
ို ်သည်။ ဒက ာက်ြင််းလြ််း ြင််းထာ်းဒသာ
ဒက ်း ွာ အဒ အတွက်ြာှ ၁၉၈၉ နှင့်် ၂၀၁၁ ြိုနှစ် အ ကာ်း မြည််းမြည််းြှန်ြန
ှ ် တို်းတက်ြ့်မပ်း၊ ထိုဒနာက်ပိုင််းတွင်
အ ှန်အဟိုနမ် ြင့်် တို်းတက်လာြ့်ပါသည်။
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စစ်တြ််း ဒကာက်ယသည့်် ဒက ်း ွာြ ာ်းြှ အန်းဆံို်းမြ ွေ့ြ ာ်းသိုို့ ြ ်းသွာ်းလာ န် ကာမြင့််ြ န် ြှာ ၂၀၁၂ ြိုနှစ် ြှ စ၍
သသာစွာ ဒလ ာ့်နည််းသွာ်းပါသည်။ အန်းဆံို်းမြ ွေ့သိုို့ ြ ်းသွာ်းလာ န် ပျှြ််းြျှ ကာမြင့််ြ န်ြှာ ြို်း ာသ နှင့်် ဒမြာက်ဒသွွေ့
ာသတိုို့တွင် သံို်းပံို တစ်ပံိုြန်ို့ က ဆင််းလာြသ
့် ည်။ ဤကသ
့် ို့ို ြ ်းသွာ်းြ န် ဒလ ာ့်နည််းလာမြင််းြှာ ဒက ်းလက်လြ််းြ ာ်း
တို်းတက်ဒကာင််းြွနလ
် ာမြင််း နှင့်် ဒြာ်ဒတာ်ဆင
ို ်ကယ်ြ ာ်း ပိုငဆ
် ိုင်ြှု တို်းတက်လာမြင််း ဒ ကာင့််မြစ်သည်။ ယြိုအြါ
ဒြာ်ဒတာ် ဆိုင်ကယ်ြ ာ်းသည် စက်တပ်ယာဉ် အသံို်းြမပ သည့်် သယ်ယပိုို့ဒဆာင်ဒ ်း လိုပင
် န််းြ ာ်း ဒန ာတွင်
အစာ်းထို်းလာမပ်း အန်းဆံို်းမြ ွေ့ြ ာ်းသိုို့ ဒ ာက် ှ န် အြ ာ်းဆံ်းို အသံို်းမပ လာသည့်် ြ ်းသည် ပိုို့ဒဆာင်ဒ ်း ပံစ
ို ံ
မြစ်လာသည်။

ဒ သွင််းမြင််း
အပပင
ို ််းဒေသတွင် ဆည်ြ ာ်းသည် ဒ သွင်း် စိုကပ
် ်းမြင််း၏ အဓက အ င််းအမြစ်မြစ်မပ်း၊ ၄၃% ဒသာ ဒက ်း ွာြ ာ်း နှင့််
၇၁% ဒသာ သွင်း် ဒ
ဒကာက်ယသည့််

သည်
ှ
့် အြ်ဒထာင်စို တိုို့ကို ဒ ဒပ်းဒဝလ က် ှပါသည်။ ၁၉၇၀ ြို နှစလ
် ည်အစပိုင်း် တွင် စစ်တြ််း
ဒက ်း ွာြ ာ်းအတွက်

မြစ်ြ့်ဒသာ်လည််း၊ ထိုအြ န်ြှစ၍ ဆည်ဒ
လွန်ြသ
့် ည့််

ဆည်ြ ာ်းသည်

တြိုတည််းဒသာ

သွင်း် ဒ

ှသည့််

အ င််းအမြစ်

ှမြင််းသည် တမြည််းမြည််း တို်းတက်လာြ့်သည်။

ာစိုနစ
ှ ် (၃) စို အတွင််း ဒမြဒအာက် ဒ သွင််းမြင််းနှင့်် မြစ်ဒ တင် စြံြ က်ြ ာ်းသည် ဆည်ဒ

သွင်း် မြင််းထက် ပို၍လျှင်မြန်စာွ တို်းတက်လာြ့်သည်။ ဒက ်း ွာ ှ အဝစတွင််းြ ာ်း၏ ၈၀% နှင့်် မြစ်ဒ တင်
စြံြ က်ြ ာ်းသည် ၂၀ဝ၂ ြိုနှစ် ဒနာက်ပိုင််းတွင် တည်ဒဆာက်ြ့်ပါသည်။ အြ ာ်းပိုင်အဝစတွင််းြ ာ်း၏ ၉၀% သည်
၂၀၁၁ ြိုနှစ် ဒနာက်ပိုင််းတွင် တည်ဒဆာက်ြ့်ပါသည်။ သို့ိုဒသာ်လည််း အြ်ဒထာင်စိုြ ာ်း၏ လဦ်းဒ
ထည့််သင
ွ ််း စဉ််းစာ်းပါက အမြာ်းပံစ
ို ံြ ာ်းြှ သွင်း် ဒ

ှမြင််းသည် ဆည် ြှ သွင််းဒ

စိုစိုဒပါင််း ကို

ှမြင််းထက် ပို၍ အကန်ို့အသတ်

ှဒ ကာင််း ထင်မြင်ယဆ ကပါသည်။
ဒ သွင််းမြင််းဆိုင် ာ

အဒမြြံအဒဆာက်အဦ

သစ်ြ ာ်းအတွက်

င််းနှ်းမြ ပ်နြ
ှံ ှုြ ာ်းသည်

ဒထာင်စိုအဒ အတွက် နှင့်် ကိုကည
် ဒအာင် ြဒဆာင် ွကန
် ိုင်ဒသ်းဒပ။ သွင်း် ဒ

တို်းပွာ်းလာဒသာ

အြ်

ှနင
ို ်ဒသာ အြ်ဒထာင်စိုြ ာ်း၏

အဒ အတွက် ြှာ ၂၀၁၂-၂၀၁၇ နှင့်် နင
ှု ််းယဉ်လျှင် အနည််းငယ် (၁%) က ဆင််း လာပါသည်။

သ်းနှံစက
ို ်ပ ်းြှုပံိုစံ
ဒ သွင်း် စပါ်း စက
ို ်ပ ်းဒသာ ဧ ယာြှာ လွန်ြဒ
့် သာ ၅ နှစအ
် တွင််း ၂၀%ြန်ို့ က ဆင််းြ့်ပါသည်။ ယင််းကာလ အတွင််း
နှြ််း၊ ဒမြပ နှင့်် ပတစြ််း စက
ို ်ပ ်းသည့်် ဧ ယာ စိုစိုဒပါင််းြှာ ၉% တို်းတက်လာြပ
့် ါသည်။ ၄င််းဒမပာင််းလလာသည့််
အြ က်သည်

ဆည်ြ ာ်းြှ

သွင်း် ဒ ကို

ြ

ှြှုဒ ကာင့််

အြ ွေ့ဒန ာြ ာ်း၌

ြို်း ာသတွင်

စပါ်းကို

စက
ို ်ပ ်း န်

ြမြစ်နင
ို ်ဆိုသည့်် စစ်တြ််းြှဒလ့်လာြ က်ြ ာ်း နှင့်် ကိုကည
် ပါသည်။
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လယ်ယာသံို်းစက်ပစစည််းြ ာ်း နှင့်် အလိုပသ
် ြာ်း ကိုန်က စ တ်ြ ာ်း
၂၀၁၂ ြှ ၂၀၁၆ ြိုနှစအ
် ထ ဒနို့စာ်းစက
ို ်ပ ်းဒ ်း လိုပသ
် ာ်းြ ာ်း၏ အြှန်တကယ် ဒနို့စဉ်လိုပအ
် ာ်းြြှာ ၃၃% ထက် ပို၍
တက်လာပါသည်။ အြ ်းသြ်းြ ာ်း၏ ဒနို့စဉ်လပ
ို ်ြသည် အြ ်းသာ်းြ ာ်းထက်၂၀% န်းပါ်း နည််းပါ်း ဒသာ်လည််း
အြ ်းသြ်းနှင့်် အြ ်းသာ်းြ ာ်းအ ကာ်း လိုပြ
် ကွာမြာ်းြှုြှာ အလွန်နည််းပါ်းဒ ကာင််း ဒတွွေ့ ှ ပါသည်။
စက်မြင့်် တ်သြ််းသည့််ဒ ်းနှုန််း နှင့်် လက်မြင့်် တ်သြ််းသည့်် ဒ ်းနှုန််းတိုို့အ ကာ်း ကွာမြာ်းဒနမြင််းြှာ လိုပအ
် ာ်းြြ ာ်း
တက်လာမြင််း နှင့်် တ်သြ််းဒ ြွစက်အသံို်းမပ သည့််စ တ်ြ ာ်း ဒလ ာ့်နည််းလာမြင််းဒ ကာင့်် မြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ြိုနှစတ
် င
ွ ်
တ်သြ််းဒ ြွစက် ြသံို်းဘ စပါ်း တ်သြ််းမြင််း နှင့်် ဒ ြွဒလှို့မြင််းတိုို့ အတွက် တဧက ကိုနက
် စ တ်ြှာ

တ်သြ််း

ဒ ြွစက်သံို်း၍ စပါ်း တ်သြ််းမြင််း နှင့်် ဒ ြွဒလှို့မြင််းတိုို့ထက် ၂၄% ပိုြို မြင့််ြာ်းသည်။ ယင််း ကွာဟြ က်သည် ၂၀၁၆
ြိုနှစတ
် င
ွ ် ၅၄% ထ ှြ့်ပါသည်။
လေ်အာ်းမြင့််

တ်သြ််းဒ ြွစက်ကို တွင်က ယ်စွာအသံို်းမပ ြှု မြစ်ဒပေါ်ြ့်ပါသည်။ ဒ သွင််းစိုက်ပ ်းသည့်် ဧ ယာ နှင့််

တ်သြ််းမပ်းသည့်် ြို်းစပါ်းဧ ယာ စိုစိုဒပါင််းသည် ၂၀၁၂ ြိုနှစ် စက
ို ်ပ ်းြ့်သည့်် ဧ ယာ၏ ၇% နှင့်် ၃% ြျှသာ
အသ်းသ်း ှသည်။ ၂၀၁၆ ြိုနှစတ
် င
ွ ် ယင််းဧ ယာသည် ၇၂% နှင့်် ၃၉% အထတက်ြ့်သည်။
ာသအလိုက်

အလိုပ်သြာ်း

အြ ာ်းဆံ်းို

လိုအပ်သည့််အြ န်တွင်

တို်းတက်လာမြင််းသည် အလိုပ်သြာ်းြ ာ်း အလိုပ်အကိုင်

ှာဒြွ

စက်ပစစည််းြ ာ်းအသံို်းမပ ြှု

လျှင်မြန်စွာ

ှနိုင်မြင််းအဒပေါ် အလွန်အြင််း သက်ဒ ာက်ြှု

ြ ှဒ ကာင််း ဒတွွေ့ သည်။ သို့ိုဒသာ်လည််း ယင််းကာလအတွင််း အလိုပ်သြာ်းြ ာ်း အလိုပ် ှာဒြွ သည့်် အြ န်သည်
အနည််းငယ်

ပို ကာလာပါသည်။

ထိုအြ က်သည်

၄င််းကာလအတွင််း

ဒ ွေ့ဒမပာင််း

လိုပက
် ိုင်မြင််း

နှင့််

လယ်ယာလိုပ်ငန််းနှင့်် ြသက်ဆင
ို ်သည့်် အလိုပ်အကိုင် အြွင့််အလြ််းြ ာ်း တို်းတက်လာမြင််းတိုို့သည် စက
ို ်ပ ်းဒ ်း နှင့််
သက်ဆင
ို ်သည့်် အလိုပ်အကိုင်ြ ာ်း ဒလ ာ့်ပါ်းလာြှုကို မြည့််ဆည််း န် လံဒ
ို လာက်ဒ ကာင််း ညန်မပသည်။

ဒက ်းလက်စ်းပွာ်းဒ ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်း
ဒက ်းလက် စ်းပွာ်းဒ ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်း အဒ အတွက် တို်းတက်လာမြင််းသည် လွန်ြသ
့် ည့်် (၁၀) နှစ် အတွင််း လျှင်မြန်စွာ
မြစ်ဒပေါ်လာြ့်သည်။ စက
ို ်ပ ်းဒ ်းဆိုင် ာ စက်ပစစည််း ငှာ်း ြ််းမြင််း လိုပင
် န််းြ ာ်းသည်လည််း အလွန် လျှင်မြန်စွာ
တို်းတက်ြ့်သည်။

တ်သြ််းဒ ြွစက်

ငှာ်း ြ််းသည့််

လိုပင
် န််းအဒ အတွက်ြာှ

၂၆၀ဝ%

ြျှ

တို်းတက်ြ့်သည်။

ဒလ်းဘ်းထွန်စက် ငှာ်း ြ််းသည့််လပ
ို ်ငန််းြှာ ၁၂၀ဝ% နှင့်် နှစဘ
် ်းထွန်စက် ငှာ်း ြ််းသည့်် လိုပင
် န််းြှာ ၄၅၀%
တို်းတက်လာြ့်သည်။

သယ်ယပို့ိုဒဆာင်ဒ ်း

လိုပင
် န််းလိုပက
် ိုင်သြ ာ်းသည်

စ်းပွာ်းဒ ်း

လိုပင
် န််းြ ာ်း၏

ေိုတယတို်းတက်ြှု အမြန်ဆံို်းလိုပင
် န််း မြစ်သည်။ ထ ပ်ကာ်း နှင့်် ဒထာ်လာဂ ငှာ်း ြ််းသည့်် စ်းပွာ်းဒ ်း လိုပင
် န််းြ ာ်း
(စက
ို ်ပ ်းဒ ်း ကိုနပ
် စစည််းြ ာ်းကို အဓက သယ်ယပို့ဒ
ို ဆာင်သည်လ
့် ိုပင
် န််း) သည် ၅၆၀% နှင့်် ၄၃၀% တို်းတက်ြ့်သည်။
ဒြာ်ဒတာ်ဆင
ို ်ကယ်မြင့်် ြ ်းသည်ပိုို့ဒဆာင်ဒ ်း လိုပ်ငန််းြ ာ်းသည် ၄၀ဝ% တို်းတက်ြ့်သည်။
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အြှန်တကယ် ဝင်ဒငွတို်းတက်လာမြင််းသည် ဒက ်းလက်လထိုအာ်း ယင််းတိုို့၏ စာ်းသံို်းြှု အသံို်းစ တ်ြ ာ်းကို တို်းတက်
ဒစပါသည်။ ဤအြ က်သည် ဒက ်းလက်စ်းပွာ်းဒ ်း လိုပင
် န််းြ ာ်းတွင် အဒမြြံ လိုအပ်သည့်် ကိုနစ
် ည်နှင့်် ဝန်ဒဆာင်ြှု
ြဟိုတ်သည့်် လိုပင
် န််းအဒ အတွက် တို်းတက်လာမြင််းကို မြစ်ဒစပါသည်။ ၄င််းတွင် လက်လ အဒ ာင််းအဝယ်
လိုပင
် န််းြ ာ်း (၁၉၀% ထ)၊ အစာ်းအဒသာက် နှင့်် အဒြ ာ်ယာြကာ ဒ ာင််းြ မြင််း (၁၂၀% ထ) နှင့်် ပိုဂဂလက
ဝန်ဒဆာင်ြလ
ှု ိုပင
် န််း (ဥပြာ ဆံပင်ညပ်မြင််း) (၁၂၅%ထ) ပါဝင်ပါသည်။

ဒြ ်းဒငွ
အဒသ်းစာ်း ဒငွဒ ်းဒ က်းဒ ်းလိုပ်ငန််းြ ာ်း နှင့်် သြဝါယြဦ်းစ်းဌာန ြှ ဒြ ်းဒငွ
တို်းတက်ြ့်ပါသည်။ သြဝါယြ ဦ်းစ်းဌာြှ ဒြ ်းဒငွကို

ှြှုြှာ ၂၀၁၂ ြိုနှစ် ြှစ၍

ှဒသာ ဒက ်း ွာြ ာ်းသည် ၂၀၁၂ တွင် ၁၇% ြှ ၂၀၁၇ တွင်

၈၇% ထ တို်းတက်ြ့်ပါသည်။ အမြာ်း အဒသ်းစာ်း ဒငွဒ ်းဒ က်းဒ ်း လိုပင
် န််းြ ာ်းြှ ဒြ ်းဒငွ

ဒသာ
ှ
ဒက ်း ွာ

အိုပ်စြ
ို ာ်းြှာလည််း ၁၂% ြှ ၃၅% အထ လျှင်မြန်စာွ တို်း တက်လာြသ
့် ည်။
ယင််းအြ က်ဒ ကာင့်် ြှတပ
် ံတ
ို င်လိုပက
် ိုင်ဒနမြင််းြဟိုတသ
် ည့်် ဒငွဒြ ်းငှာ်းသြ ာ်းြှ ဒကာက်ယသည့််ပျှြ််းြျှအတို်းနှုန််းြှာ
က ဆင််းလာမြင််းမြစ်သည်။ အထ်းသမြင့်် ယင််းဒငွဒြ ်းငှာ်းသြ ာ်း၏ လစဉ်အတို်းနှုန််း ြှာ ၅.၂% ထ (၈.၆% ြှ ၃.၄%
ထ)

က ဆင််းြမ့် ပ်း၊

သငယ်ြ င််းြ ာ်း

နှင့််

ဒဆွြ ်းသာ်းြ င််းြ ာ်း၏

အတို်းနှုန််းြှာလည််း

လစဉ်

၃%

ထ

က ဆင််းြ့်မြင််းဒ ကာင့်် အလွတသ
် ဒဘာမြင့်် ဒငွဒြ ်းယသြ ာ်းအတွက် သက်သာြှုကက်းြာ်း ဒစပါသည်။
ြှတြ
် က်
ယြိုစာတြ််း၏

ြ င််းကို

အဂဂလပ်ဘာသာမြင့််

ဒ ်းသာ်းြ့်မပ်း

မြန်ြာဘာသာသိုို့

မြန်ြာ့်

လြှုစ်းပွာ်း

ြွံွေ့မြ ်းတို်းတက်ဒ ်းအြွွေ့ ကပင် ဘာသာမပန်ဆိုြ့်ပါသည်။ ြ င််းစာတြ််းြှာ Rural Transformation in Central
Myanmar: Results from the Rural Economy and Agriculture Dry Zone Community Survey မြစ်မပ်း
၂၀၁၆ ြိုနှစ် ေဇင်ဘာလ တွင် ထိုတ်ဒဝြ့်ပါသည်။ ၎င််းစာတြ််းအာ်း အဂဂလပ်ဘာသာမြင့်် CESD ဝက်ဘ်
စာြ က်နာှ တွင် ြတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://myanmarcesd.org/programs/fspp/
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ဤသိုဒတသနလိုပဒ
် ဆာင်နင
ို ် န်

အဒြ ကန်

နင
ို င
် တ
ံ ကာြွံွေ့မြ ်းဒ ်းဒအဂ င်စ

(USAID)

၏

Feed

and

Future

လိုပင
် န််းြှတဆင့်် အဒြ ကန်မပည်သြ ာ်းက ဒစတနာြ ာ်းစွာမြင့်် ကညပံပ
့် ို်းဒပ်းြပ
့် ါသည်။ ဤသိုဒတသန ဒ ်းသာ်းြ က်ြ ာ်း
သည် စစ်တြ််းဒကာက်ဒလ့်လာြသ
့် ည့်် သိုဒတသြ ာ်းအဒပေါ်တွင်သာ တာဝန် မပ
ှ ်း၊ USAID (သို့)ို အဒြ ကန်အစ်းို ၏
အမြင်ြဟိုတပ
် ါ။

ဤစာတြ််းတအ
ို တွက် Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT)

ြှလည််း

ဒငွဒ က်းဒထာက်ပဒ
ံ့် ပ်းြမ့် ပ်း၊ သစဒတ ်းလ ၊ ေန််းြတ်၊ ဥဒ ာပသြဂဂ (EU)၊ မပင်သစ်၊ အင
ို ်ယာလန်၊ အတလ၊ လဇင််းဘတ်၊
နယ်သာလန်၊

နယ်းဇလန်၊

ဝင
ို ််းဝန််းဒထာက်ပြ
ံ့် ပ
့် ါသည်။

ဆွေင်၊

ဆွစဇ
် ာလန်၊

မြန်ြာနင
ို င
် ံ ှ

မဗတန်၊

အဒြ ကန်နှင့််

ဒက ်းလက်မပည်သြ ာ်း၏

ြစ်ဆဘ ှ

ဒကာ်ပဒ
ို ်း ှင်း် တို့ြ
ို ှလည််း

အလိုပအ
် ကိုငန
် ှင့််

အစာ်းအစာြလံဒ
ို ်း

ဒကာင််းြွနတ
် ်းို တက်လာဒစ န် ရ်းို သာ်းစွာ ကညဒပ်းသည့်် အထက်ပါ အလှှူ ှငြ
် ာ်းအာ်းလံို်းကို အထ်းဒက ်းဇ်းတင်ပါသည်။
စာတြ််းတည််းမြတ် မပင်ဆင်ဒပ်းသ Patricia Johannes ကလ
ို ည််း ဒက ်းဇ်းတင်ပါသည်။ ဤစာတြ််းအမြင်ြ ာ်းသည် LIFT
အြွွေ့ဝင် အလှှူ ှငြ
် ာ်း၏ တ ာ်းဝင် အမြင်လည််းြဟိုတပ
် ါ။
ြပ င
ို ြ
် ွင့််@ ၂၀၁၆၊ Michigan State University၊ မြန်ြာ့်လြှုစ်းပွာ်းြွွေ့ံ မြ ်းတို်းတက်ဒ ်းအြွွေ့ (CESD)၊ International
Food Policy Research Institute ။ ြပင
ို ြ
် ွငအ
့်် ာ်းလံို်းကို ထန််းသြ််းထာ်းသည်။ ဤစာတြ််းကို လတစ်ဦ်းြ င််းစ (သို့)ို
အမြတ်အစွန်း် ြယဘ အသံို်းမပ ြှုအတွက် MSU၊ CESD၊ IFPRI တို့က
ို ို အဒ ကာင််း ကာ်းမပ်း ထပ်ြထ
ံ တ
ို ဒ
် ဝြွင့်် န
ှ င
ို 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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