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မြန်ြာနင
ို ်ငံ ရန်ကိုန်မြ ြို့တဝိုက်
ကက ျေးလက်ြှ မြ ြို့မြသိုို့
ကမြာင်ျေးကရြို့ကနထိုင်ြှု
ကကံထျေးနှင် ဧမြဉ္ဇူ

နဒါန်ျေး
အလိုြ်သြာျေးြ ာျေး ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်ြှုသည် ြ က်ကြှာက်ကေတ် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လြှုဘဝြ ာျေးအကြေါ်
သက်ကရာက်ြှု ရှကနကသာ်လည်ျေး အဆိုြါကစစရြ်အကြေါ်

ကကျေးြာျေးက ယ်မြနို့်စာ

သိုကတသနမြ လိုြ်ြှု အနည်ျေးငယ်သာ ရှြါသည်။ လိုြ်ကဆာင်ေသည်

သိုကတသန အြ ာျေးစိုသည်လည်ျေး နိုင်ငံတကာ ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်ြှု ကစစြ ာျေးကိုသာ ြိုြိုအကလျေးထာျေး ကလလာေကကြါသည်။
နှုင်ျေးယှဉ်ကကည်ြါက မြည်တင်ျေး ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်သြ ာျေးနှင် ြတ်သက်သည် သိုကတသန ကလလာြှုသည် နည်ျေးြါျေးကနြါသည်။
ဤစာတြ်ျေးတိုတင်

အထက်ြါ

လစ်ဟာြှုကက်လြ်ကို

မြည်စက်ကလလာြည်မြစ်ြါသည်။

ကလလာြှု

မြ လိုြ်ရာတင်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဓကမြ ြို့ကတာ်ကကျေးမြစ်ကသာ ရန်ကိုန်မြ ြို့ အနျေးအနာျေးရှ မြ ြို့နယ်(၄)မြ ြို့နယ် (ေရြ်ျေး၊ ြအြင်၊ ကညာင်တံိုျေးနှင် တံကတျေး)
ြှ ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်သြ ာျေးနှင် ၎င်ျေးတိုို့၏ ဝကသသလကခဏာြ ာျေးကို ကလလာဆန်ျေးစစ် ြါြည်။
နှုင်ျေးယှဉ်ကလလာြှုြ ာျေး မြ လိုြ်နိုင်ရန်အတက် ကက ျေးရာြ ာျေး အာျေး အိုြ်စို ၂ စို ေမောျေးြှုမြ လိုြ်ေြါသည်။ ၎င်ျေးတိုို့ြှာ ငါျေးကြျေးမြူကရျေးကို
အဓက လိုြ်ကိုင်သည် ကက ျေးရာအစိုအြြို့ (Aquaculture Cluster) နှင် သျေးနှံြ ာျေး အဓကစိုက်ြ ျေး သည် ကက ျေးရာအစိုအြြို့
(Agriculture Cluster) တိုို့ မြစ်ြါသည်။ ယင်ျေးအစိုအြြို့ြ ာျေးြှ အာျေးလံိုျေးကိုယ်စာျေးမြ ြှုရှ သည် အြ်ကထာင်စို ၁၁၀၂ စိုအာျေး ၂၀၁၆
ေိုနှစ် ကြလတင် လကတြို့ကြျေးမြန်ျေးြှုြ ာျေး မြ လိုြ်ေြါသည်။

ကလလာကတြို့ရှေ က်ြ ာျေး
ကမြာင်ျေးကရြို့ကနထင
ို သ
် ြ ာျေး၏ ဝကသသနလကခဏာြ ာျေး
ကလလာြှုမြ ေသညအ
် ြ်ကထာင်စို

စိုစိုကြါင်ျေး၏

၁၆ရာေိုင်နှုန်ျေး

ြှ

အြ်ကထာင်စိုဝင်တစ်ဦျေးသည်

ယေင်ကြင်

ကရြို့ကမြာင်ျေး

ကနထိုင်ေမြျေးမြစ်ြါသည်ဟို ကမြဆိုေကကြါသည်။ ထိုို့အမြင် ကနထိုင်ရာကဒသအနျေးအနာျေးရှ မြ ြို့မြကဒသြ ာျေး၊ အမောျေး မြ ြို့နယ်ြ ာျေးနှင်
ကဒသြ ာျေးသိုို့ ကာလရှည် လေစာျေး အလိုြ် သြာျေးြ ာျေးအမြစ် သာျေးကရာက်လိုြ်ကိုင်ကနသရှကသာ အြ်ကထာင်စိုသည် စိုစိုကြါင်ျေး၏ ၄၄
ရာေိုင်နှုန်ျေးရှသည်ကို ကတြို့ရေ
ှ ရြါသည်။ အနျေးအနာျေးရှ မြ ြို့မြကဒသြ ာျေးကို ြှေိုကနြှု ြ ာျေးမြာျေးမေင်ျေးကကကာင် ကာလတို အလိုြ်သြာျေး
ကရြို့ကမြာင်ျေးြှု ြ ာျေး မြစ်ကြေါ်ကနြည်ကိုလည်ျေး ထင်ဟြ်ကစြါသည်။
ကရြို့ကမြာင်ျေးအလိုြ်သြာျေးရှကသာ

အြ်ကထာင်စိုသည်

ငါျေး

ကြျေးမြူကရျေးအစိုအြြို့

ကက ျေးရာြ ာျေးတင်

ြိုြိုြ ာျေးမြာျေးြါသည်။

ယင်ျေးကက ျေးရာြ ာျေးတင် စိုက်ြ ျေးကရျေးအစိုအြြို့ ကက ျေးရာြ ာျေး ထက် နှစ်ဆေနို့် ြိုြိုြ ာျေးမြာျေးြါသည်။ စိုက်ြ ျေးကရျေး အစိုအြြို့
ကက ျေးရာြ ာျေးတင် ၈ ရာေိုနှုန်ျေးနှင် ငါျေးကြျေးမြူကရျေးအစိုအြြို့ ကက ျေးရာြ ာျေးတင် ၁၈ ရာေိုင်နှုန်ျေး အသျေးသျေးရှကကြါသည်။ သိုို့ကသာ်လည်ျေး
အြ်ကထာင်စိုြ ာျေး၏ အဓက အသက်ကြျေးဝြ်ျေး ကက ာင်ျေး လိုြ်ငန်ျေးရှုကထာင်ြှကကည်ြါက အနည်ျေးငယ် ကာမောျေးေ က်ရြါသည်
ှ
။
ကရသတတဝါ(ငါျေး) ကြျေးမြူကရျေး လိုြ်ငန်ျေး အဓကလိုြ်ကင
ို ်ကနကသာ အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ၁၅ ရာေိုင်နှုန်ျေး၊ စိုက်ြ ျေးကရျေးလိုြ်ငန်ျေး
အဓကလိုြ်ကင
ို ်ကသာ အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ၁၈ ရာေိုင်နှုန်ျေးနှင် လယ်ယာြဟိုတ်ကသာ အမောျေးလိုြ်ငန်ျေးတစ်ေိုတည်ျေး လိုြ်ကိုင်သ
အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ၁၅ ရာေိုင်နှုန်ျေး အသျေးသျေးရှကကြါသည်။ ကမြယာြိုင်ဆိုင်ြှု ရှုကထာင်ြှကကည်ြါက ကမြယာြ အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ
ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးရှနင
ို ်ြှုသည် ကမြယာြိုင်ဆိုင်ြှုရှသည် အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးထက် အနည်ျေးငယ် နည်ျေးြါျေးသည်ကို ကတြို့ရှ ရြါသည်။
ကမြယာြ အြ်ကထာင်စိုြှ ၁၄ ရာေိုင်နှုန်ျေးနှင် ကမြယာြိုင်ဆိုင်ကသာ အြ်ကထာင်စိုြှ ၁၉ ရာေိုင်နှုန်ျေး အသျေးသျေးရှကကြါသည်။
ကလလာသံိုျေးသြ်ြှုြ ာျေး

မြ လိုြ်နိုင်ရန်ရည်ရယ်ကာ

ကမြယာ

ြိုင်ဆိုင်ြှုရသည
ှ
်

အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးအာျေး

ကမြယာြိုင်ဆိုင်ြှု

ြြာဏအနည်ျေးအြ ာျေးအကြေါ် ြတည်၍ အိုြ်စို ၃ စိုအာျေး အညအြျှ ေမောျေးေြါသည်။ အိုြ်စို (၁) တင် ြါဝင်ကသာ အြ်ကထာင်စို
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သံိုျေးြံိုတစ်ြံိုသည် ကမြယာြြာဏ အနည်ျေးဆံျေးို ြိုင်ဆိုင်မြျေး၊ အိုြ်စို(၃)တင် ြါဝင်ကသာ အြ်ကထာင်စို သံိုျေးြံို တစ်ြံိုသည်
ကမြယာြြာဏအြ ာျေးဆံိုျေးကို ြိုင်ဆိုင်ထာျေး ြါသည်။
ကမြယာအနည်ျေးဆံိုျေးြိုင်သည် အြ်ကထာင်စို သံိုျေးြံိုတစ်ြံို (အိုြ်စို-၁) သည် ကမြယာြိုြိုြင
ို ်ဆင
ို ်သည် အမောျေး အိုြ်စိုြ ာျေး ြှ
အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးထက်

ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး

အတိုင်ျေး

အတာြြာဏတစ်ရြ်

ြိုြ ာျေးနင
ို ်ကေ တင်

ရှကနြါသည်။

ကမြယာြိုင်ဆိုင်ြှုအနည်ျေးဆံိုျေး အိုြ်စို(၁)တင် ြါဝင်ကသာ အြ်ကထာင်စိုြ ာျေး၏ ၂၃ ရာေင
ို ်နှုန်ျေး၊ အိုြ်စို(၂)တင် ြါဝင် ကသာ
အြ်ကထာင်စိုြ ာျေး၏ ၁၆ ရာေိုင်နှုန်ျေးနှင် အိုြ်စို (၁) ြါဝင်ကသာ အြ်ကထာင်စိုြ ာျေး ၏ ၁၅ ရာေင
ို ်နှုန်ျေးသည် ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး
ရှကကြါသည်။
၃ ရာေင
ို ်နှုန်ျေးကသာ ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးရှကသာ အြ်ကထာင်စို ြ ာျေးသည် ၄င်ျေးတို့ိုအြ်ြှ ထက်ောသာျေးေ န်တင် ကမြယာြ ာျေး ကို
ြိုင်ဆင
ို ်ကကြါသည်။

ထိုအေ န်တင် ၎င်ျေးတိုို့အကနမြင် လယ်ယာကမြ အကြဆက်ေံရန် (သိုို့) ဝယ်ယရန် အသက် အရယ်အာျေးမြင်

ြမြည်ြှကကြါ။

ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်ကကသ

ြ ာျေးတင်

ကမြယာြိုင်ဆိုင်ထာျေးသြ ာျေးအကနမြင်

၎င်ျေးတိုို့

ြိုင်ဆိုင်ေကသာ

ကမြယာြ ာျေး၏ြိုင်ဆိုင်ြှုကို ဆက်ထန်ျေးထာျေး နိုင်ကကြါသည်။
ြထြဆံိုျေး ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်ကကသြ ာျေး၏
မြ လိုြ်သညအ
် ိုြ်စိုအြ ျေးအစာျေးနှင်
ရှြါသည်။

ြ ြ်ျေးြျှအသက် အရယ်ြှာ (၂၁) နှစ်မြစ်ြါသည်။ သိုို့ကသာ်လည်ျေး ကလလာြှု

အြ်ကထာင်စိုအြ ျေးအစာျေး

အလိုက်

ကလလာကကည်ြါက

အနည်ျေးငယ်

ကမြာျေးမောျေးနာျေးြှု

၃၈ ရာေိုင်နှုန်ျေးကသာ ကရြို့ကမြာင်ျေးအလိုြ်သြာျေး ြ ာျေးသည် စတင်ကရြို့ကမြာင်ျေး ကနထိုင်ေ န်တင် အသက် ၁၈ နှစ်

အရယ်တင်ရမြ
ှ ျေး၊ ၂၂ ရာေိုင်နှုန်ျေး ြှာ အသက် ၁၆ နှစ်ကအာက် အရယ်တင် စတင်ထက်ေကကြါသည်။ ထိုို့ကကကာင် ၄င်ျေးတိုို့ အကနမြင်
ကက ာင်ျေးြညာသင်ကကာျေးရြည် အသက်အရယ်တင် ကနအြ်ြှ ထက်သာျေးရသည်ကို ကတြို့ရရြါသည်
ှ
။
ကရ.ကမြာင်ျေးအကမေေ ကနထင
ို ြ
် ှုကစစရြ်အာျေး အြ ျေးသာျေးနှင် အြ ျေးသြျေး ရှုကထာင်ြှ နှုင်ျေးယှဉ်ကလလာကကည်ြါက အနည်ျေး ငယ်ြျှသာ
ကမြာျေးြှုရြါသည်
ှ
။ ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး၏ ၄၅
အြ ျေးသာျေးြ ာျေး

မြစ်ကကြါသည်။

ရာေိုင်နှုန်ျေးသည်

ထိုို့အမြင်

အြ ျေးသြျေးြ ာျေး

ကလလာြှုမြ ေသည်

မြစ်ကကမြျေး၊ ၅၅ ရာေိုင်နှုန်ျေးသည်

အစိုအြြို့

ရှုကထာင်ြှ

ကကည်ြါကလည်ျေး

အြ ျေးသာျေးနှင်အြ ျေးသြျေးအကကာျေး ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်ကိုင်ြှုနန
ှု ်ျေး ကာမောျေးြှု နည်ျေးြါျေးြါသည်။

ကငမြန်ြို့ိုြှု
ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး ၈၀ ရာေင
ို ်နှုန်ျေးကက ာ်သည် ၄င်ျေးတို့ို ြသာျေးစိုြ ာျေးထံ ကငမြန်ြေ
ိုို့ ကကြါသည်။ ကမြယာြ အြ်ကထာင် စိုြ ာျေးြှ
ကရြို့ကမြာင်ျေးသာျေးသြ ာျေးအကနမြင်
ကရြို့ကမြာင်ျေးသြ ာျေးထက်

အမောျေးအိုြ်စိုြ ာျေး မြစ်ကသာ စိုက်ြ ျေးကရျေးနှင် ငါျေးကြျေးမြူကရျေးလိုြ်သည် အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ

ြသာျေးစိုြ ာျေးထံ

ကငမြန်ြိုို့ြှု

ြိုြ ာျေးသည်ကို

ကတြို့ရှရသည်။

လယ်ယာ

ြဟိုတ်

ကသာ

အမောျေးလိုြ်ငန်ျေးလိုြ်သည် အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ၉၁ ရာေင
ို ်နှုန်ျေးကသာ ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး၏ မြန်လည် လကမြာင်ျေးကြျေးကငသည်
အဆြ
ို ါအြ်ကထာင်စိုြ ာျေး၏
အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးတင်

၇၉

အဓက

က ကသာ

ရာေင
ို ်နှုန်ျေးနှင်

အြ်ကထာင်စိုဝင်ကင

မြစ်ကနြါသည်။

စိုက်ြ ျေးကရျေး

ငါျေးကြျေးမြူကရျေးလိုြ်ကိုင်သည်ြသာျေးစိုြ ာျေးတင်

လိုြ်ကိုင်သည်

၇၂ရာေင
ို ်နှုန်ျေး

သည်

ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်သြှ မြန်ြိုသ
ို့ ည် လကမြာင်ျေးကြျေးကင မြင် ြသာျေးစို၏ဝင်ကငအာျေး အဓကရရှကနကကသည်ကို ကတြို့ရှ ရြါသည်။
အြ်ကထာင်စို၏ အသက်ကြျေးဝြ်ျေးကကကာင်ျေးလိုြ်ငန်ျေးကြေါ် ြတည်မြျေး ေမေြ်ျေးစတ်မြာကကည်ြါက မြန်ြိုို့သည် ြျှြ်ျေးြျှ လကမြာင်ျေးကြျေးကင
ကငြြာဏသည် ကာမောျေးြှုရြါသည်
ှ
။ ငါျေးကြျေးမြူကရျေးအြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ကရြို့ကမြာင်ျေး လိုြ်သာျေးြ ာျေး အကနမြင် တစ်လလျှင် ြ ြ်ျေးြျှ
က ြ်ကင ၁၁၀၀၀၀ အြ ာျေးဆံျေးို မြန်ြိုို့နိုင်ေြါသည်။ စိုက်ြ ျေးကရျေး အြ်ကထာင်စို ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေးြှ တစ်လြ ြ်ျေးြျှ ၈၁၀၀၀
က ြ်နှင် လယ်ယာြဟိုတ်ကသာ အမောျေး လိုြ်ငန်ျေးလိုြ်ကိုင်သည် အြ်ကထာင်စို လိုြ်သာျေးြ ာျေးြှ တလြျှြ်ျေးြျှ ၆၂၀၀၀ က ြ် သာ
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မြန်ြိုို့နိုင်သည်။ သိုို့ကသာ် အစိုအြြို့ြ ာျေးအကကာျေးနှင် က ာျေး၊ြ အကကာျေးတင် ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေးြှ မြန်ြိုို့သည် လကမြာင်ျေးကြျေးကင
အကကြ်အကရအတက်နှင် ြ ြ်ျေးြျှ တန်ြိုျေး ြြာဏြှာ ကာမောျေးြှု အနည်ျေးငယ်သာရှသည်။

ကမြာင်ျေးကရြို့လြ
ို ်ကင
ို ြ
် ှု အဓကမြစ်စဉ်ြ ာျေး
ဤကဏ္ဍတင်

ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်ြှု

အမြင်ထက်ကမြာင်ျေးကရြို့မေင်ျေး

ြံိုစံရှုကထာင်ြ ာျေးြှ အဓကတင်မြသာျေးြည် မြစ်ြါသည်။ ကရြို့ကမြာင်ျေး ကနထိုင်ြှု ြံိုစံြ ာျေးကို

(စစ်တြ်ျေးကကာက်

သည်မြ ြို့ကနြ ာျေး

အမောျေးကနရာသိုို့

ကမြာင်ျေးကရြို့မေင်ျေး)

နှင်

အတင်ျေးသိုို့

ကမြာင်ျေးကရြို့လာမေင်ျေး (စစ်တြ်ျေးကကာက်သည် ကက ျေးရာအိုြ်စိုအတင်ျေးသိုို့ အမောျေးကနရာြ ာျေးြှ ကမြာင်ျေးကရြို့ လာမေင်ျေး) ဟ၍ (၂) ြိုင်ျေးေ
တင်မြသာျေးြါြည်။

အမြင်ထက်ကမြာင်ျေးကရြို့လြ
ို ်ကင
ို မ် ေင်ျေး
ကမြာင်ျေးကရြို့လိုြ်ကိုင်မေင်ျေးသည် စစ်တြ်ျေးကကာက်ယေသည် ကက ျေးရာအိုြ်စိုြ ာျေးတင် ြကကာကသျေးြှ အေ န်ြှ စတင်မြစ်ကြေါ် လာသည်
လိုြ်ငန်ျေးစဉ်မြစ်ြါသည်။

လက်ရတ
ှ င်

ကရြို့ကမြာင်ျေး

လိုြ်သာျေးြ ာျေး၏

၈၀

ရာေိုင်နှုန်ျေးသည်

ကရြို့ကမြာင်ျေးသာျေးလာ

ေ င်

စတင်ကမြကလ ာကြျေးေသည် ၂၀၁၀ ေိုနှစ် ကနာက်ြိုင်ျေး အေ န်တင် ၄င်ျေးတိုို့ အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ထက်ောေမေင်ျေး မြစ်ြါသည်။ ၂၀၁၂
ေိုနှစ်

ကနာက်ြိုင်ျေးတင်

မြ ြို့မြြံြို့မြ ျေး

တိုျေးတက်ြှုနှင်

စက်ြလိုြ်ငန်ျေးြ ာျေး

အလျှင်အမြန်

တိုျေးတက်

လာြှုတိုို့ကကကာင်

ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်ြှုြှာ အဆြ ာျေးစာ အရှန် အဟိုန်မြင် တိုျေးတက်ေြါသည်။ (ြံို ၁)
ြံ(ို ၁)၊ ဆတျေးို မြငြ
် ာျေးလာသည် ကမြာင်ျေးကရြို့လြ
ို က
် င
ို ြ
် ှု ရာေင
ို န
် ှုနျေး် ကို နှစက
် ာလနှငက
် ရြို့ကမြာင်ျေးကရာက်ရသည
ှ
် ကဒသမြငမ် ြသမေင်ျေး
100
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Source for all figures: Authors, MAAS 2016.

ကက ျေးလက်ြှ မြ ြို့မြကဒသြ ာျေးသိုို့ ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်ြှုသည် တေနက် မြစ်ကြေါ်ကနြါသည်။ ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး ၉၀% သည်
မြ ြို့မြကဒသြ ာျေးသိုို့ ကရြို့ကမြာင်ျေးကာ အလိုြ်လိုြ်ကိုင် ကနကကြါသည် (ြံို-၁)။ ထိုသိုို့ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်ြှုတင် အကရျေး အကကျေးဆံိုျေး
အေ က်တေ က်ြှာ ရန်ကိုန်မြ ြို့အနျေးအနာျေးရှ မြ ြို့မြ ကဒသြ ာျေးသည် ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုငသ
် ၆၁ ရာေင
ို ်နှုန်ျေး၏ အဓက အကမေေ ရာကဒသ
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မြစ်ကနြါသည် (ြံို-၂)။

စစ်တြ်ျေး ကကာက်ယေသည် စစ်တြ်ျေးအရ ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး ၈ ရာေင
ို ်နှုန်ျေးသာလျှင် နိုင်ငံရြ်မောျေးသိုို့

ထက်ောေကကြါသည်။
ြံို (၂)၊ ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး ကရာက်ရှသည် ကဒသအေ ျေးအစာျေး

8%

4%

6%

18%
61%

3%

Yangon City
Other region
Overseas

စစ်တြ်ျေးကကာက်ယေသည်
လိုြ်ကရျေးကဏ္ဍတင်

Pathein City
Within own region
Other, unspecified

အစိုအြြို့ြ ာျေးြှ

ကရြို့ကမြာင်ျေး

လိုြ်သာျေးအြ ာျေးစိုမြစ်သည်

ဝင်ကရာက်အလိုြ်လိုြ်ကင
ို ်လျှက်ရကနမြ
ှ
ျေး၊

ယင်ျေးကဏ္ဍတင်

၇၀

ရာေင
ို ်နှုန်ျေးသည်

ြါဝင်အလိုြလ
် ိုြ်ကနသည်

ကိုန်ထိုတ်

အြ ျေးသာျေးနှင်

အြ ျေးသြျေး အကရအတက်ြှာ ထင်ရာှ ျေးကသာကာမောျေးြှု ြရှ သည်ကို ကတြို့ရှရြါသည်။ အမောျေးကသာ ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး ြ ာျေးသည်
ဝန်ကဆာင်ြကဏ္ဍ (သိုို့ြဟိုတ်) ကရာင်ျေးဝယ် ကြာက်ကာျေးကရျေးတင် ကျွြ်ျေးက င်လိုြ်သာျေးအကနမြင် လိုြက
် ိုင် ကနကကြါသည်။

အတင်ျေးသိုို့ကမြာင်ျေးကရြို့လိုြက
် ိုငလ
် ာမေင်ျေး
စစ်တြ်ျေးကကာက်ယေသည် အစိုအြြို့တင်ြါရှသည် ကက ျေးရာ နှင် ကက ျေးရာအိုြ်စိုြ ာျေးသိုို့ ကရြို့ကမြာင်ျေးဝင်ကရာက်လာသြ ာျေး အနက်
အြ ာျေးစိုသည် အမြတြ်ျေးစိုက်ြ ျေးကရျေး လိုြ်သာျေး အမြစ် လာကရာက်လိုြ်ကိုင်သြ ာျေး မြစ်ကကြါသည်။ လယ်ယာြဟိုတ်ကသာ
အမောျေးလိုြ်ငန်ျေးြ ာျေး

(သိုို့ြဟိုတ်)

လယ်ယာစိုက်ြ ျေးကရျေးတင်

က ြန်ျေးလိုြ်သာျေး

အမြစ်

ကရြို့ကမြာင်ျေး

အကမေေ လာသြှာ

ငါျေးကြျေးမြူကရျေးကို

အဓကလိုြ်ကိုင်

အနည်ျေးငယ်သာရှြါသည်။
သိုို့ကသာ်လည်ျေး

မြင်ြြှ

သညက
် က ျေးရာြ ာျေးအကနမြင်

ကရြို့ကမြာင်ျေးဝင်ကရာက်လာသည်
စိုက်ြ ျေးကရျေး

နိုင်သည်။ကက ျေးရာအိုြ်စိုမြင်ြတင်

အဓကလိုြ်ကိုင်

တည်ရကသာ
ှ

လိုြ်သာျေးြ ာျေးအတက်
သည်

ငါျေးကြျေးကန်

ကက ျေးရာြ ာျေးထက်

ြ ာျေးတင်

အေင်အလြ်ျေးြ ာျေး

အမြတြ်ျေးလိုြ်သာျေးအမြစ်

ြိုြိုြန်တျေးကြျေး

အလိုြ်သာျေးကရာက်

လိုြ်ကိုင်ြှုသည် ကက ျေးရာမြင်ြတင်ရှကသာ လယ်ယာ လိုြ်ငန်ျေးတင် သာျေးကရာက် လိုြ်ကိုင်ြှုထက် ြိုြြ
ို ာျေးမြာျေး ြါသည်။
ကက ျေးရာအိုြ်စိုမြင်ြရှ ငါျေးကြျေးမြူကရျေးလိုြ်ငန်ျေးြ ာျေး တင် သာျေးကရာက် လိုြ်ကိုင်သည် အမြတြ်ျေးလိုြ်သာျေးြှာ ၂၅% အထရှမြျေး၊
သျေးနှံစိုက်ြ ျေးကရျေးတင် သာျေးကရာက် လိုြ်ကိုင်ကနသ အမြတြ်ျေးလိုြ်သာျေး ၈% သာရှသည်။ မြင်ြြှ ကရြို့ကမြာင်ျေးဝင်ကရာက်လာသည်
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လိုြ်သာျေးြ ာျေး၏ ထက်ဝက် ဝန်ျေးက င်သည် ၄င်ျေးတိုို့ လာကရာက်လိုြ်ကိုင်သည် ကက ျေးရာတင် အမြတြ်ျေးအကမေေ ကနထိုင်ကကကာင်ျေး
ကတြို့ရှ ရြါသည်။

နဂံိုျေး
၂၀၁၀ ေိုနှစ်ြှစတင်ကာ ကက ျေးလက်ြှမြ ြို့မြသိုို့ ကမြာင်ျေးကရြို့ လိုြ်ကိုင်ြှုသည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အကကျေးဆံိုျေး စျေးြာျေးကရျေး ဗဟို
အေ က်အေ ာမြစ်သည် ရန်ကိုန်တဝိုက် ကဒသြ ာျေးတင် စဉ်ဆက်ြမြတ် တိုျေးြာျေးလာေသည်။ ရန်ကိုန် အနျေးအနာျေး ကဒသြ ာျေးသိုို့
ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်ြှုသည်

နိုင်ငံမောျေးသိုို့

ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်ကိုင်ြှုထက်

ြြ
ို အ
ို ကရျေးြါကသာ

ကရြို့ကမြာင်ျေး

သာျေးလာြှု

စျေးကကကာင်ျေးတစ်ေိုမြစ်ြါသည်။
ယေိုကသိုို့ မြငတ
် က်လာသည် ကရြို့ကမြာင်ျေးသာျေးလာြှု စျေးကကကာင်ျေးသည် မြ ြို့မြစျေးြာျေးကရျေးအေင်အလြ်ျေးြ ာျေး ြံြို့မြ ျေး တိုျေးတက်လာြှုနှင်
ြ ဉ်ျေးမြ င်ကသိုို့မြစ်ကနြါသည်။

ထိုို့ကကကာင်

၇၀

ရာေင
ို ်နှုန်ျေးကသာ

ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး

ဝင်ကရာက်

လိုြ်ကိုင်ကနသည်

ကိုန်ထိုတ်လိုြြ
် ှုကဏ္ဍကကျေး စဉ်ဆက် ြမြတ် ြံြို့မြ ျေးတိုျေးတက်ရန်ြှာ အကရျေးကကျေးဆံိုျေး မြစ်ြါသည်။
အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်ြှု မြစ်နိုင်ကေ အလာျေး အလာသည် အြ်ကထာင်စို၏ အရင်ျေးအမြစ်နှင် အရင်ျေးအနှျေး ြိုင်ဆိုင်ြှု၊
အဓကသက်ကြျေးဝြ်ျေးကကကာင်ျေး

လိုြ်ငန်ျေး

လယ်ယာစိုက်ြ ျေးကရျေးနှင်ြဆင
ို ်သ) နှင်
သိုို့ကသာ်လည်ျေး

ကတြို့ရရြါသည်
ှ
။

ကမြယာြိုင်ဆိုင်ြှုနည်ျေးကသာ
ကမြယာြိုင်ဆိုင်ြှု

အစာျေး

(ဥြြာ

ကမြြိုင်/ကမြြ၊

က ာျေး၊ြ ကမြာျေး မောျေးနာျေးြှုတိုို့အကြေါ်ြတည်မြျေး

ကတြို့ရရြါသည်
ှ
။
(သိုို့ြဟိုတ်)

အြ ျေး

အြ်ကထာင်စို

ြ ာျေး၏

ကမြယာြိုင်ဆိုင်ြှု

အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးသည်

ြရှကသာ

လယ်ယာစိုက်ြ ျေးကြျေးမြူသ/

ကကျေးြာျေးကသာမောျေးနာျေးြှု ြရှသည်ကို

အကြေါ်တင်ြ

အနည်ျေးငယ်

ကမြယာအြ ာျေးအမြာျေး

အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးထက်

ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး

ြှေို

ြိုင်ဆင
ို ်ကသာ

ကနသည်ကို
အြ်ကထာင်စို

ထက်ကြေါ်လာ

နိုင်ကေ

အနည်ျေးငယ်ြိုြ ာျေးသည်ကို ကတြို့ရှရြါသည်။
ကရြို့ကမြာင်ျေးအလိုြ်သြာျေး အြ ာျေးစို (၈၀ ရာေင
ို ်နှုန်ျေးအထက်) သည် အြ်ကထာင်စိုထံသို့ို ြံိုြန
ှ ်လကမြာင်ျေးကြျေးကငြ ာျေး မြန်ြိုို့
ကကမေင်ျေးကိုကထာက်ရြ
ှု ါက မြ ြို့မြတင်ရရှကသာ

ဝင်ကငသည် စိုကဆာင်ျေးရန် အတိုင်ျေးအတာ တစ်ရြ်အထ လံိုကလာက်သည်

အကနအထာျေးမြစ်သည်ကို ကတြို့ရှရြါသည်။ ကမြယာြ အြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး အကနမြင် အြ်ကထာင်စိုထံသိုို့
လကမြာင်ျေးကြျေးကင

အနည်ျေးဆံျေးို မြန်ြိုို့သ

ြ ာျေး

မြစ်ကသာ်လည်ျေး

စိုက်ြ ျေးကရျေးလိုြ်ငန်ျေး

အြ်ကထာင်စို

ြ ာျေးြှ

ကရြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေးထက် ြံိုြှန် အကနအထာျေး ြိုြို မြန်လည် လြိုို့နိုင်သည်ကိုကတြို့ရှရသည်။ တစ်လြျှြ်ျေးြျှ လကမြာင်ျေးကြျေးကင
ြြာဏသည်

က ြ်

၇၀၀၀၀

က ြ်မြစ်မြျေး

ြသာျေးစို

အသံိုျေးစရတ်အတက်

အတင
ို ်ျေးအတာတစ်ရြ်

လံိုကလာက်သည်

အကထာက်အြံမြစ်ကစနိုင်သည်။
ကက ျေးလက်ြှ ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်ြှုသည် ရှုကထာင်အြ ျေးြ ျေးြှ ကကာင်ျေးက ျေးသက်ကရာက်ြှု ြ ာျေးစာရှကသာ်လည်ျေး ကက ျေးလက်
လြ ာျေးထက်ောသာျေးြှုသည် စန်ကေေါ်ြှုြ ာျေးကလ
ို ည်ျေး မြစ်ကြေါ် လာကစြါသည်။

ကက ျေးလက်အြ်ကထာင်စို ၁၆ ရာေင
ို ်နှုန်ျေး တင်

တစ်အြ်ကထာင်လျှင် ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်သ တစ်ဦျေး ရှကနမေင်ျေး၊ ကရြို့ကမြာင်ျေးကနထိုင်သည် အသက်အရယ်ြှာလည်ျေး ြ ြ်ျေးြျှအသက် ၂၁
နှစ် မြစ်ကနမေင်ျေးကကကာင် စိုက်ြ ျေးကရျေး ကဏ္ဍတင် ြါဝင်လိုြ်နိုင်ကင
ို ်နိုင်ြည် ငယ်ရယ်၊ သန်ြာသ ြ ာျေး ထင်ထင်ရာှ ျေးရှာျေး
ကလ ာနည်ျေးသာျေးြည် မြစ်ြါသည်။
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သိုို့ကသာ်လည်ျေးအလိုြ်အကိုင်ရှာျေးြါျေးသည် ကဝျေးလံကေါင်ြ ာျေး ကက ျေးလက်ကဒသြ ာျေးြှ ကရြို့ကမြာင်ျေးလာသြ ာျေးသည် လိုြ်သာျေးြ ာျေးြှ
အတိုင်ျေးအတာတစ်ရြ်အထ

မြန်လည်

အစာျေးထိုျေးသာျေးနိုင်ရြည်

မြစ်ြါသည်။

အထျေးသမြင်

ငါျေးကြျေးမြူကရျေးအဓက

အသက်ကြျေးမြ သည် ကက ျေးရာြ ာျေးတင် ငါျေးကြျေးကန်အတက် ြံိုြှန်အလိုြ်အကိုင် ြန်တျေးကြျေးနင
ို ်ြ ြိုြို မြင်ြာျေးြါသည်။

ြှတေ
် က်
ယေိုစာတြ်ျေး၏ြရင်ျေးကို အဂဂလြ်ဘာသာမြင် ကရျေးသာျေးေမြျေး မြန်ြာဘာသာသို့ို မြန်ြာလြှုစျေးြာျေးြံြို့မြ ျေးတိုျေးတက်ကရျေးအြြို့ ကြင်
ဘာသာမြန်ဆိုေြါသည်။ ြရင်ျေးစာတြ်ျေးြှာ RURAL -URBAN MIGRATION AROUND YANGON CITY,
MYANMAR မြစ်မြျေး ၂၀၁၆ ေိုနှစ် ဒဇင်ဘာလ တင် ထိုတ်ကဝေြါသည်။

၎င်းစာတမ်းအာ်း
အင်္ဂလိပဘာသာဖြင
CESD
Link: https://myanmarcesd.org/programs/fspp/

ဤသိုကတသနလိုြက
် ဆာင်နင
ို ရ
် န်

အကြရကန်

ဝကဘစာမျကနှာတွင

နင
ို င
် တ
ံ ကာြံြို့မြ ျေးကရျေးကအဂ င်စ

(USAID)

၏

ြတရှုနိိုငပါသည။

Feed

and

Future

လိုြင
် န်ျေးြှတဆင် အကြရကန်မြည်သြ ာျေးက ကစတနာြ ာျေးစာမြင် ကညြံြိုျေးကြျေးေြါသည်။ ဤသိုကတသန ကရျေးသာျေးေ က်ြ ာျေး
သည် စစ်တြ်ျေးကကာက်ကလလာေသည် သိုကတသြ ာျေးအကြေါ်တင်သာ တာဝန်ရမြ
ှ ျေး၊ USAID (သို့)ို အကြရကန်အစျေးို ရ၏
အမြင်ြဟိုတြ
် ါ။

ဤစာတြ်ျေးတအ
ို တက် Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT)

ြှလည်ျေး

ကငကကကျေးကထာက်ြကြျေးေ
ံ
မြျေး၊ ကသစကတ ျေးလ ၊ ဒန်ျေးြတ်၊ ဥကရာြသြဂဂ (EU)၊ မြင်သစ်၊ အင
ို ်ယာလန်၊ အတလ၊ လဇင်ျေးဘတ်၊
နယ်သာလန်၊

နယျေးဇလန်၊

ဝင
ို ်ျေးဝန်ျေးကထာက်ြေ
ံ ြါသည်။

ဆဒင်၊

ဆစ်ဇာလန်၊

မြန်ြာနင
ို င
် ံရှ

မဗတန်၊

အကြရကန်နှင်

ကက ျေးလက်မြည်သြ ာျေး၏

ြစ်ဆဘရှ

ကကာ်ြက
ို ရျေးရှငျေး် တို့ြ
ို ှလည်ျေး

အလိုြအ
် ကိုငန
် ှင်

အစာျေးအစာြလံက
ို ရျေး

ကကာင်ျေးြန်တျေးို တက်လာကစရန် ရျေးို သာျေးစာ ကညကြျေးသည် အထက်ြါ အလှူရှငြ
် ာျေးအာျေးလံိုျေးကို အထျေးကက ျေးဇျေးတင်ြါသည်။
စာတြ်ျေးတည်ျေးမြတ် မြင်ဆင်ကြျေးသ Patricia Johannes ကလ
ို ည်ျေး ကက ျေးဇျေးတင်ြါသည်။ ဤစာတြ်ျေးအမြင်ြ ာျေးသည် LIFT
အြြို့ဝင် အလှူရှငြ
် ာျေး၏ တရာျေးဝင် အမြင်လည်ျေးြဟိုတြ
် ါ။
ြြင
ို ေ
် င်@ ၂၀၁၆၊ Michigan State University၊ မြန်ြာလြှုစျေးြာျေးြြို့ံ မြ ျေးတိုျေးတက်ကရျေးအြြို့ (CESD)၊ International
Food Policy Research Institute ။ ြြင
ို ေ
် ငအ
် ာျေးလံိုျေးကို ထန်ျေးသြ်ျေးထာျေးသည်။ ဤစာတြ်ျေးကို လတစ်ဦျေးေ င်ျေးစ (သို့)ို
အမြတ်အစန်ျေးြယဘ အသံိုျေးမြ ြှုအတက် MSU၊ CESD၊ IFPRI တို့က
ို ို အကကကာင်ျေးကကာျေးမြျေး ထြ်ြထ
ံ တ
ို က
် ဝေငရ
် န
ှ င
ို ြ
် ါသည်။
ြံန
ို ှြ်သ။ 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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