
 
 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ဇန္ န၀ါရီလ ၂၈ရက္ ၂၀၁၆ 

တိတ္ တဆိတ္ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ ျမန္မာ့ ငါ းလုပ္ ငန္းတန္ဖိုးကြ င္းဆက္- 
အမ်ဳ ိ းသာ း စား နပ္ရိကၡ ာဖူလံုေရး အေ ပၚ အကိဳ် းသက္ေရာက္မႈ မ် ား 

ရန္ ကုန္၊ ျမန္ မာ။ ။ ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔ (CESD)၊ အေ မရိကန္ 
မစ္ရီွကန္ စတိတ္ တကၠသုိလ္ (MSU)၊ ႏိုင္ငံတကာ စား နပ္ရိကၡာဆုိင္ ရာ မူ၀ါဒ သုေတသနအဖြ ဲ ႔အစည္း (IFPRI) 
တုိ႔ ပူးေပါ င္းေဆာ င္ရြ က္ေသာ  ျမန္ မာ႔ငါ းလုပ္ ငန္းဆုိင္ ရာ အကဲျဖတ္ေလ႔လာ ဆန္းစစ္မႈ  အစီရင္ခံစာ စာတမ္းတြ င္ 
ျမန္ မာ႔ငါ းလုပ္ ငန္းက႑ လ်ွ င္ျမန္စြ ာ တုိးတက ္ဖြ ႔ံျဖိဳ းလာ မႈ သည္ ေက်း လက္ေန 
ျပည္သူမ်ား၀င္ေငြ ျမင္႔တက္ လာ မႈ ၊ အလုပ္ အကုိင္ အခြ င္႔အလမ္း ပုိမုိ ရရိွလာ ႏ ုိင္မႈ ႏွင္႔ အာ ဟာ ရ၊ က် န္းမာေရး ႏွင္႔ 
ဆက္စပ္ေသာ  ေကာ င္းကိ်ဳ း ျဖစ္ ထြ န္းမႈ မ် ား ကုိ မ် ားစြ ာအေ ထာ က္ အကူျပဳေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထား ပါ သည္။ 
ရန္ ကုန္ျမိဳ ႕တြ င္ ဇန္ န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြ င္ “အေ ျပာင္းအလဲမ်ား ၾကာ း မွ ျမန္ မာ႔ငါ းလုပ္ ငန္း-
တန္ဖုိ းကြ င္းဆက္ဆုိင္ ရာ ေျပာင္းလဲမႈ ၊ ငါ းေမြ းျမဴ ေရး ႏွင္႔ စား နပ္ရိကၡာလံုျခံဳမႈ  ဆုင္ိ ရာမ်ား” သုေတသနစာတမ္း 
ကုိ အႏ ွစ္ခ်ဳ ပ္ေဆြ း ေႏြးတင္ျပသြ ား မည္ျဖစ္ သည္။ ျမန္ မာအစုိးရကုိယ္စား လွယ္မ် ား ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြ ဲ ႔အစည္းမ် ား ၊ 
အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ ဲ ႕အစည္းမ် ား၊ အရပ္ ဖက္ အဖြ ဲ ႔အစည္းမ် ား ၊ ပုဂၢလိကလုပ္ ငန္းမ် ား ၊ 
ကုန္ သည္ အဖြ ဲ ႔အစည္းမ် ားတက္ေရာက္ၿ ပီး ေလ႔လာ ေတြ ႔ရိွခ် က္မ် ား ႏွင္႔ အနာဂတ္ျမန္ မာ႔ငါ းလုပ္ ငန္းအတြ က္ 
ေမး ျမန္းေဆြ း ေႏြးသြ ား မည္ျဖစ္ပါ သည္။ 

USAIDႏွင္႔ LIFT ၏ ေငြ ေၾကး ေထာ က္ပံ့ မႈ ျဖင့္ ေဆာ င္ရြ က္ေနေသာ  သုေသသနသည္ 
ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ ငန္းအေ ပၚ ကိန္းေအာ င္းေနေသာ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္အမဳ် ိ းမဳ် ိ းကုိ စိန္ေခၚမႈ  ျပဳ ခ့ဲပါ သည္။ 
အထူး သျ ဖင့္ စပါ းစုိက္ပ်ိ ဳ းေျမမ် ား ကုိ ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းအျ ဖစ္သုိ႔ ကူး ေျပာင္းျခင္းအေ ပၚအထင္ အျ မင္၊  
ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ ငန္းသည္ အကိ်ဳ းျဖစ္ ထြ န္းမႈ မရိွျခင္း၊ ေႏွးေကြ း ျခင္း၊ ပုိ႔ကုန္ေစ်းကြ က္ အေပၚ 
အေ လး ထား လြ န္းျခင္း စေသာ  ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ား ကုိ စိန္ေခၚမႈ  ျပဳ ခ့ဲပါ သည္။ 

ျမန္ မာႏိုင္ငံတြ င္ ကေ လး သူငယ္မ် ား  ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္မႈ အတြ က္ မရိွမျ ဖစ္လုိအပ္ေသာ  ဗီတာ မင္ႏွင္႔ 
သတၳဳဓါ တ္ကဲ႔သုိ႔ ေသာ  အာ ဟာ ရဓါတ္မ် ား  ငါ းမ် ားတြ င္ ပါ ၀င္မႈ မ် ား ျပား သည္႔အတြ က္ အစား အစာႏွင္႔ 
အာ ဟာ ရလံုျခံဳမႈ အတြ က္ ငါးသည္ အေ ျခခံက်ေသာ လုိအပ္မႈ ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔အျ ပင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြ င္ 
အစား အစာအတြ က္ ေငြ ေၾကး သံုးစြ ဲ မႈ မွ ာ ငါ းသည္ အေ ရး ပါ ေသာ က႑တြ င္ ပါ ၀င္ လ်ွက္ရွ ိ ပါ သည္။ 
ဆန္ စပါ းအတြ က္ အစား အေ သာ က္ အသံုးစရိတ္၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးစြ ဲ ခိ် န္ တြ င္ ငါ းအတြ က္ ၁၄ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသံုးစြ ဲ ဲ လ်ွ က္ရွ ိ ပါ သည္။ ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းသည္ ေက်း လက္ေနျ ပည္သူမ်ားအတြ က္ 
အလုပ္ အကုိင္ အခြ င္႔အလမ္းမ် ား ဖန္ တီးေပး လ်ွ က္ရွ ိ သည္။  ေစ်းကြ က္သု ိ ့ ငါ းမ် ားသယ္ယူပို ့ေဆာ င္ ရာတြ င္ 
စပါ းစုိက္ပ်ဳ ိ းေရး  တစ္ ဧကတုိင္းထက္ လုပ္ အား  ႏွစ္ ဆနီးပါ းေလာ က္ ပုိမုိလုိအပ္ပါ သည္။  တခိ်ဳ႕ ေသာ  
ငါ းေမြ းျမဴ ေရး ဆုိင္ ရာလုပ္ ငန္းမ် ား မွာလည္း တျ ခား ေသာ စုိက္ပ်ိ ဳ းေရး လုပ္ ငန္းမ် ားထက္ အျ မတ္ပို မုိရရိွသည္။ 



 
 
စီးပြ ား ျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေသာ  ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းမ် ားသည္ သရက္ျခံမ် ား ၊ လယ္ ယာ စပါ းစုိက္ပ်ိ ဳ းေျမမ် ားထက္ ၅-
၁၀ဆေ လာ က္ ၀င္ေငြ ပုိမုိရရိွလ်ွ က္ရွ ိ ပါ သည္။  

လြ န္ခဲ႔ ေသာ  ၁၀ႏွစ္ေက်ာ ္ေလာ က္မွ  စတင္ ကာ ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းသည္ ျမစ္ ဝကြ ်န္းေပၚေဒသတြ င္ 
လ် င္ လ်င္ျမန္ျမန္ၾကီး ထြ ားလာ ၿပီး ခန္ ့မွန္းေျခ ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းထြ က္ကုန္ ၂၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း 
တုိးလာ ေနသည္ကုိ  အေ ထာ က္ အထား အရ သိရပါ သည္။ ျမန္ မာႏုိင္ငံတြ င္ ငါ းကန္ ဧရိယာ  ၉၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းေနရာယူထား ေသာ  ျမစ္ ဝကြ ်န္းေပၚေဒသသည္ ငါ းကန္ေျမေနရာ ႏွစ္ ဆတုိးလာ သည္ဟု ခန္ 
့မွန္းထာ း ပါ သည္။ ေရကန္ တူး ေဖၚျခင္း လုပ္ ငန္း၊ အစာေကၽြ းျခင္းစက္မ် ား  (ငါ းစာစက္ရု ံ မ် ား)၊ 
ေရခဲထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေက်း လက္ သယ္ယူ ပုိ႔ ေဆာ င္ေရး  ု လုပ္ ငန္းႏွင္႔ ျမိဳ ႕ျပသုိ႔ 
လက္ကား တင္ပုိ ႔ ေရာင္းခ်ျ ခင္းလုပ္ ငန္းမ် ား စသည္႔အမိ်ဳ းမိ် ဳ းေသာ စီးပြ ားေရး လုပ္ ငန္းမ် ား ႏွင္႔ 
၀န္ေဆာ င္မႈ မ် ားအတြ က္ ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းက အေ ထာ က္ အကူျပဳမႈ မ် ား ရိွသည္။  

ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔ (CESD) သည္ အေ မရိကန္ မစ္ရီွကန္ စတိတ္ တကၠသုိလ္ 
(MSU)၊ ႏုိင္ငံတကာ စား နပ္ရိကၡ ာဆုိင္ ရာ မူ၀ါဒ သုေတသနအဖြ ဲ ႔အစည္း (IFPRI) တုိ႔ ႏွင္႔ 
ပူးေပါ င္းေဆာ င္ရြ က္ေသာ  ဤသုေတသနစာတမ္းသည္ ျမန္ မာ႔ငါ းလုပ္ ငန္း လ်ွ င္ျမန္စြ ာတုိးတက္ လာ မႈ ႏွင္႔ 
ငါ းလုပ္ ငန္းမွ ေက်း လက္ေနျ ပည္သူမ်ား ၀င္ေငြ တုိးတက္ လာ မႈ မ် ား ကုိ ေလ႔လာ သံုးသပ္ ထား ျခင္းျဖစ္ သည္။ 
ထုိ႔အျ ပင္ တုိးတက္မႈ ကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစမႈ မ် ား ၊ ေက်း လက္ပို မုိဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္မႈ အတြ က္ အၾကံေပး  
ေထာ က္ခံ ခ် က္မ် ား လည္း ေရး သား ထား ပါ သည္။ ငါ းဖမ္းလုပ္ သား မ် ားအတြ က္ တရား ၀င္ အေၾကြ း ယူခြ င္႔မ် ား ၊ 
ေျမယာ အသံုးျပဳ မႈ တြ င္ တား ျမစ္ခ်က္ေလ်ွ ာ႔ခ် မႈ မ် ား ၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ မ် ားတုိးျမွင္႔လာ မႈ၊ 
ငါ းအစာေၾကြ း ျခင္းက႑ ျပိဳ င္ ဆိုင္မႈ တုိးျမွင္႔လာ မႈ တုိ႔ကုိ အၾကံေပး ေထာ က္ခံ ခ် က္မ် ား ျပဳ လုပ္ ထား ပါ သည္။  

ေျမယာ အသံုးျပဳ မႈ ကန္႔သတ္ထား ခ် က္ သည္ ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းအတြ က္ အဓိကအခက္ အခဲတစ္ခုျဖစ္ သည္ဟု 
CESD အမႈ ေဆာ င္ဒါ ရုိက္ တာ  ေဒါ က္ တာ ေဇာ္ဦးမွ ေျပာၾကာ း ထား ပါ သည္။ လယ္ ယာ အသံုးျပဳ မႈ အေ ပၚ 
စည္းမ် ဥ္းစည္းကမ္း ေျဖေလ်ာ့ ျခင္းျဖင့္ အေ သး စား လယ္ သမား မ် ားအတြ က္ ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းကုိ 
တရား ဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္သည့္အျ ပင္ လံုျခံဳစိတ္ခ် မႈ ရိွေသာ  တရား ၀င္ 
ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းမ် ား လုပ္ႏိုင္ခြ င္႔ ေပး ျခင္းျဖင့္ ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းအခန္းက႑ဖြ ံ  ့ၿဖိဳ းေရး မွာ အႀကီး မာဆံုး 
အခက္ အခဲတခုကုိ ဖယ္ရွ ား ႏုိင္မွာျဖစ္ သည္ ဟုလည္း ေျပာၾကာ း ပါ သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈတြန္းအားျဖစ္ေစရန္အတြက္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္ 
ၾကီးမားေသာ အလားအလာတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဤ စာတမ္းေရးသားသူတစ္ဦးျဖစ္သူ အေ မရိကန္ 
မစ္ရီွကန္ စတိတ္ တကၠသုိလ္ (MSU) မွ လက္ေထာ က္ပါ ေမာကၡ ေဒါ က္ တာ ဘန္ ဗယ္ တန္ က 
ေျပာၾကာ း ထား ပါ သည္။ ငါ းလုပ္ ငန္းတန္းဖုိးကြ င္းဆက္မွ ာ အေ သး စား လယ္ သမား မ် ား ႏွင့္ အေ သး စား ႏွင့္ 
အလတ္စား စီးပြ ားေရး လုပ္ ငန္းအတြ က္ ကစား ကြ င္းတခုအေ ပၚ ယွဥ္ၿ ပိဳ င္ေပး ႏုိင္ သည့္ မူဝါ ဒဖန္ တီး ျခင္းျဖင့္ 
ၿပိဳ င္ဆုိင္မႈ ပုိမ် ားလာ ၿပီး အား လံုးပါ ဝင္တ့ဲ ငါ းေမြ းျမဴ ေရး အခန္းက႑ေပၚေပါ က္ လာ ႏိုင္ သည့္ အျ ပင္ ႏုိင္ငံတဝွမ္းရိွ 



 
 
ေက်း လက္ေနျ ပည္သူမ်ားအတြ က္ အလုပ္ အကုိင္ အခြ င္႔အလမ္းမ် ား ရရိွလာ ကာ  ၀င္ေငြ တုိးတက္ လာ ႏုိင္ သည္ဟု 
ေဒါ က္ တာ  ဗယ္ တန္ ကဆုိပါ သည္။ 

ျမန္ မာ႔ငါ းလုပ္ ငန္းသည္ ျပည္တြ င္းစား နပ္ရိကၡာလံုျခံဳမႈ ႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာ  ကုန္ သြ ယ္မႈ အတြ က္ 
မ် ားစြ ာအေ ထာ က္ အကူျပဳေနသည္႔အျ ပင္ ဤလုပ္ ငန္းသည္ ေနာင္ အနာဂတ္ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္မႈ အတြ က္ 
အလား အလာ မ်ားစြ ာရိွသည္။ အေ သး စား ႏွင့္အလတ္စား  ငါ းထုတ္လုပ္ သူမ်ားအတြ က္ ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္မႈ  
လံုျခံဳ ေရး ကုိ ေသခ် ာေအာ င္ လုပ္ေပး ျခင္း၊ အေ သး စား လယ္ သမား မ် ား ႏွင့္ ဤအလုပ္ႏွင့္သက္ဆုိ င္ သည့္ 
လုပ္ ငန္းမ် ား ကုိ ဘ႑ေရး လက္လွမ္းမီွေအာ င္ လုပ္ျခင္း၊ ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းအခန္းက႑မွာ 
ၾကီး မား ေသာ ၿပိဳ င္ဆုိင္မႈ ျဖစ္ေအာ င္ အား ေပး ျခင္းျဖင့္ ေအာ င္ျမင္မႈ ရရိွနိုင္ပါ သည္ဟု  စာတမ္းေရး သား သူတစ္ဦး 
လည္းျဖစ္ သူ CESD မွ သုေသတန ၾကီး ၾကပ္ သူ ကုိေအာ င္ ဟိန္းမွ ေျပာၾကာ း ထား ပါ သည္။ 

ဤစာတမ္းသည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြ င္ ကုန္းတြ င္းပုိင္း ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းမ် ား ကုိ ၿပီးျပည့္စံုဆံုးေသာ  
ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ  အကိဳ် းရလဒ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါ သည္။ ရန္ ကုန္ျမိဳ ႕၏ အဓိကက်ေသာ  
ငါ းလက္ကား ေစ်း ၾကီး ျဖစ္ သည္႔ စံျပငါ းေစ်းတြ င္ လည္းေကာ င္း၊ ျမန္ မာႏိုင္ငံရိွ စုစုေပါ င္း ငါ းကန္ ဧရိယာ ၏ ၇၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေသာ  ျမိဳ ႕နယ္ ၇ ျမိဳ ႕နယ္တြ င္ စစ္ တမ္းေကာ က္ယူ သုေတသနျ ပဳ လုပ္မႈ မ် ား ကုိ ျပဳ လုပ္ခဲ႔ပါ သည္။ 
ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္းမ် ား ၊ ငါ းသာ း ေဖာက္လုပ္ ငန္းမ် ားတြ င္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ၊ ငါ းကုန္ သည္မ် ား ၊ 
ငါ းလုပ္ ငန္းဆုိင္ ရာ သယ္ယူပုိ႔ ေဆာ င္ေရး လုပ္ ငန္းမ် ားတြ င္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ၊ ေရခဲေရာင္းခ် သူမ် ား စသည္႔ 
စုစုေပါ င္း ၂၅၁ ဦးကုိ စစ္ တမ္းေမး ျမန္းျခင္းျပဳ လုပ္ခဲ႔သည္႔အျ ပင္ ယခင္ ကျ ပဳ လုပ္ခဲ႔ ေသာ  
သုေတသနစာတမ္းမ် ား ကုိ ျပန္ လည္ေလ႔လာ ျခင္းမ် ားလည္း ျပဳ လုပ္ခဲ႔ပါ သည္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြ င္ 
ငါ းေမြ းျမဴ ေရး လုပ္ ငန္း လ်ွ င္ျမန္စြ ာခဲ် ႕ထြ င္မႈ  ႏွင္႔ ပတ္ သက္ သည္႔ လြ န္ခဲ႔ ေသာ  ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ ္မွ 
ျဂိဳ လ္တုအခ်က္ အလက္သံုးသပ္ခ်က္မ် ား လည္း သက္ေသအေ ထာ က္ အထား ျပဳ ခဲ႔သည္။ 

ဤစာတမ္းအတြ က္ ရန္ပုံေငြ ကုိ ထိေရာက္ သည္႔ အေ ျပာင္းအလဲမ်ား ကုိ လုပ္ေဆာ င္ေနသူမ်ား ျဖင္႔ 
ေရရွည္ တည္တံ႔ ေသာ  ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္မႈ ကုိ ျမွင္႔တင္လ်ွက္ရွ ိ သည္႔ အေ မရိကန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ ဖြ ႔ံျဖိဳ းေရး  
ေအဂ် င္စီ (USAID)ႏွင္႔ ၾသစေၾတး လ် ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမၼဂအဖြဲ႔၊ ျပင္သစ္၊ အုိင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ 
လူဇန္ဘက္၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္ ႏွင္႔ မစ္ဆူဘီရွီ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းတုိ႔မွ ေထာက္ပံ႔ ေသာ  Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT) က 
ပံ႔ပုိးေပး ခဲ႔ပါ သည္။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

အေ သး စိတ္ေမး ျမန္းစုံစမ္းရန္။ 
ကုိေအာ င္ ဟိန္း 

သုေတသနၾကီး ၾကပ္ သူ, ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔ 
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၀၉ ၉၇၄၇၇ ၇၁၅၀ သုိ႔မဟုတ္ ၀၉ ၇၉၂၈၄ ၉၄၂၆ 

ေဒါ က္ တာ  ဘန္ ဗယ္ တန္ 

လက္ေထာ က္ ပါ ေမာကၡ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဖြ ံ ျဖိဳ းတုိးတက္မႈ ၊ အေ မရိကန္ မစ္ရီွကန္ စတိတ္ တကၠသုိလ္ (MSU) 

beltonbe@msu.edu 

၀၉ ၉၇၄၅၉ ၂၇၁၉ 

 

“ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔” 

ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔သည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြ င္ သက္ေသအေ ထာ က္ အထား ေျချ ပဳ 
မူ၀ါဒမ် ား ခ် မွတ္ႏုိင္ေရး အတြ က္ အဓိကက်ေသာ  မူ၀ါဒဆုိင္ ရာ အၾကံေပး သုေတသနအဖြ ဲ ႔တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။  

ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔သည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြ င္ ေကာ င္းမြ န္ေသာ အစုိးရအုပ္ခ်ဳ ပ္မႈ ၊ 
ေရရွည္ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္မႈ ၊ ဆင္းရဲမြ ဲ ေတေ လ်ွ ာ႔ခ် မႈ ႏွင္႔ စီးပြ ားေရး  ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ် ား ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ သည္႔ 
မူ၀ါဒဆုိင္ ရာ သုေတသနေလ႔လာ မႈ မ် ား ကုိ ျပဳ လုပ္ လ်ွက္ရွ ိ ပါ သည္။ ထုိ႔အျ ပင္ ျမန္ မာ႔ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး  
လုပ္ ငန္းစဥ္ အတြ က္ အဓိကက်ေသာ အဖြ ဲ ႔အစည္းမ် ားအတြ က္ သင္ တန္းေပး ျခင္းစသည္႔ ၀န္ေဆာ င္မႈ မ် ား 
ကုိလည္း ပံ႔ပုိးေဆာ င္ရြ က္လ်ွ က္ရွ ိ ပါ သည္။ 

ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔သည္ အေ မရိကန္ မစ္ရီွကန္ စတိတ္ တကၠသုိလ္၏ USAID မွ 
စား နပ္ရိကၡာလံုျခံဳမႈမူ၀ါဒႏွင္႔ ေက်း လက္ေဒသဖြ ံ ႔ ျဖိဳ းတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္ကုိ အေ ကာ င္ အထည္ေဖၚေဆာ င္ႏုိင္ ရန္ 
LIFT ႏွင္႔လက္တြ ဲ ေဆာ င္ရြ က္လ်ွ က္ရွ ိ ပါ သည္။ဤအစီအစဥ္ သည္ စုိက္ပ်ိ ဳ းေရး က႑ ပုိမုိတုိးတက္ လာ ေစေရး ႏွင္႔ 
ျမန္ မာႏိုင္ငံရိွ အမိ်ဳ းသမီ းႏွင္႔ ကေ လး သူငယ္မ် ား  အဆင္႔အတန္းမီွ အာ ဟာ ရဓါ တ္ရရိွမႈ တုိး ျမွင္႔လာ ေစေရး  စသည္႔ 
ရည္မွ န္းခ် က္မ် ား ျပည္႔မီွေအာ င္ ေထာ က္ပံ ႔ ေပး လ်ွ က္ရွ ိ ပါ သည္။ 

သတင္းအခ်က္ အလက္မ် ား ကုိ ျမန္ မာ႔စီးပြ ားေရး ႏွင္႔ လူမႈ ဖြ ႔ံျဖိဳ းတုိးတက္ေရး အဖြ ဲ ႔၏ ၀က္ဆုိက္ဒ္  
http://myanmar.org တြ င္ ၀င္ေရာက္ၾ ကည္႔ရႈ ႏိုင္ပါ သည္။ 
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01. CESD and MSU surveyors collect primary 

data at one of the pioneer fish hatcheries 
in Khayan, Yangon Region. 
Photo credit: CESD 

02. 
A fish farm in Myanmar’s delta region: 
research by CESD, MSU and IFPRI reveals a 
quiet revolution in Myanmar’s fish-farming 
industry.  
Photo credit: Kyan Htoo, CESD  

 
03. A fish farm in Myanmar’s delta region: 

research by CESD, MSU and IFPRI reveals 
a quiet revolution in Myanmar’s fish-
farming industry. 
Photo credit: Kyan Htoo, CESD 

 
04. The San Pya Central Fish Wholesale Market, 

Yangon: research by CESD, MSU and IFPRI 
reveals a quiet revolution in Myanmar’s 
fish-farming industry. 
Photo credit: Kyan Htoo, CESD 

 
05. The San Pya Central Fish Wholesale 

Market, Yangon: research by CESD, MSU 
and IFPRI reveals a quiet revolution in 
Myanmar’s fish-farming industry. 
Photo credit: Kyan Htoo, CESD 

 



 
 
 


