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မြန်ြာန ိုင်ငံ အလယ်ပ ိုင််းဒေသရ   

ပဲြ   ်းစံိုန င့်် ဆီထွက်သ်ီးန ံ 

ဒရာင််းခ သူြ ာ်း၏ ဒရာင််းခ ြှု 

တန်ဖ ို်းကွင််းဆက်က ို ဒလ့်လာမခင််း 

 

ဘနဘ်ယလ််တွန် န င့်် ဒေ်းဗစ်ြတတ်ာ
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အန စခ်  ပ် 

ပဲအြ   ်းြ   ်းသည် မြန်ြာန ိုင်ငံ၏  စ ိုက်ပ   ်းသီ်းန ံ ြ ာ်းတွင် အဒရ်းပါဆံို်း န ိုင်ငံမခာ်းပ ိုို့ကိုန်တခို အမဖစ် ပါဝင်ဒနပပီ်း ဆထီွက်သီ်းန ံြ ာ်း 

သည်လည််း  မပညတ်ွင််းစာ်းသံို်းြူအတွက် အဒရ်းပါဆံို်း ဒကာက်ပဲ သီ်းန ံမဖစ်ပါသည။်  ကိုန်သည် ြ ာ်းသည် စ ိုက်ပ   ်း 

ထိုတ်လိုပ်သူြ ာ်းြ  န ိုင်ငံမခာ်းသ ိုို့ တင်ပ ိုို့သူြ ာ်းန င့်် စာ်းသံို်းသူြ ာ်းအကကာ်း ခ  တ်ဆက် ဒပ်းရာတွင် အဓ ကအခန််းကဏ္ဍြ  

ပါဝင်ဒနပါသည။်   ပဲအြ   ်းြ   ်းန င့်် ဆထီွက်သီ်းန ံြ ာ်း၏  ထိုတ်လိုပ်ြူ ကွင််းဆက်ဆ ိုင်ရာ အထူ်းသမဖင့်် ကိုန်သယွ်ြှု အခန််းကဏ္ဍ 

အဒပေါ် ဒလ့်လာဆန််းစစ်ြှု တခ   ျို့က ို မပ လိုပ်ခဲ့်ပပီ်း မဖစ်ပါသည။်  ယခိုစာတြ််းတွင် မြန်ြာန ိုင်ငံရ   ပဲအြ   ်းြ   ်းန င့်် ဆထီွက် သီ်းန ံ 

ကိုန်သွယ်ြှုလိုပ်ငန််း ၃၄၇ ခိုြ  ကိုန်သည ် ြ ာ်းန င့်် မြန်ြာန ိုင်ငံ အလယ် ပ ိုင််း အပူပ ိုင််းဒေသရ   ပဲအြ   ်းြ   ်းန င့်် 

ဆထီွက်သီ်းန ံြ ာ်းအတွက် အဒရ်းပါဆံို်း စ ိုက်ပ   ်းဒရ်းဆ ိုင်ရာ ဒေဟဇိုန်ြ   ကိုန်စညေ် ိုင်ကကီ်း ၅ ခိုတွင် ဒလ့်လာဆန််းစစ် ြှုြ ာ်းက ို 

မပ လိုပ်ထာ်းသည့်် အကကီ်းြာ်းဆံို်း ဒလ့်လာ ဒတွျို့ရ  ြှုြ ာ်း မဖစ်ပါသည။် ဒလ့်လာဒတွျို့ရ  ခ က်ြ ာ်း မဖစ်ပါသည။် 

အဒရာင််းအဝယ် ကိုန်သွယ်ြူလိုပ်ငန််းြ ာ်းြ ာ ဒကာင််းစွာ အဒမခက ဒနပပီမဖစ်ပါသည။်  အဆ ိုပါ ကိုန်သွယ်ြှုလိုပ်ငန််း အြ ာ်းစိုက ို 

၁၉၉၃ န င့်် ၂၀ဝ၇ ခိုန စ်အကကာ်း ကာလတွင် စတင်ထူဒထာင် ခဲ့်ကကပါသည်။  ထ ိုအခ  န်သည ်ဆ ိုရ ယ်လစ် စနစ်၏ ဗဟ ိုထ န််းခ  ပ်ြှုမဖင့်် 

သီ်းန ံစ ိုက်ပ   ်း ထိုတ်လိုပ်သည့်် ြူဝါေစည််းြ ဉ််း ဥပဒေြ ာ်းက ို စတင် ဒမဖဒလ ာ့်ဒပ်းခ  န်န င့်် န ိုင်ငံမခာ်းတင်ပ ိုို့ရန်အတွက် ပဲအြ   ်း ြ   ်းက ို 

တ ို်းခ ဲျို့စ ိုက်ပ   ်း ထိုတ်လိုပ်သည့်် အခ  န်ကာလန င့်် တ ိုက်ဆ ိုင်ဒနပါသည်။ ဒ ်းကွက်အတွင််းသ ိုို့ စတင် ဝင်ဒရာက်န ိုင်ဒရ်းန င့်် ပါဝင် 

န ိုင်ဒရ်းအတွက် ကိုန်က စရ တ်သည ် မြင့််ြာ်းလ က် ရ  ဒနပါသည်။  ပဲအြ   ်းြ   ်းန င့်် ဆထီွက်သီ်းန ံ ကိုန်သွယ်ြူ လိုပ်ငန််းအတွက် 

ြဒရျွို့ဒမပာင််းန ိုင်ဒသာ ဒမြယာ အဒဆာက်အအံို ပ ိုင်ဆ ိုင်ြူန င့်် လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရန်အတွက် ြတညဒ်ငွဒကက်း လ ိုအပ်ခ က် 

ကကီ်းြာ်းစွာရ  ဒနပါသည်။  ကိုန်သညတ်ဦ်း၏ ြဒရွျို့ဒမပာင််းန ိုင်ဒသာ ဒမြယာအဒဆာက် အအံိုပ ိုင်ဆ ိုင်ြူတန်ဖ ို်းသည် လိုပ်ငန််း၏ 

အတ ိုင််းအတာဒပေါ် ြူတညပ်ပီ်း ကွဲမပာ်းြှုရ  ဒနပါသည်။ ပ ြ််းြ အာ်းမဖင့်် ြဒရျွို့ ဒမပာင််းန ိုင်သည့်် ဒမြယာအဒဆာက်အဦ်း တန်ဖ ို်းသည် 

အဒြရ ကန်ဒေေါ်လာ ၂၅၄၅၇ ခန်ို့ရ  ပပီ်း၊ ရက်သတတတပတ် လိုပ်ငန််းလည်ပတ်ရန်အတွက် လ ိုအပ်သည့်် ပ ြ််းြ ရင််းန ီ်း ြတညဒ်ငွြ ာ  

အဒြရ ကန် ဒေေါ်လာ ၃၂၅၆၁ ခန်ို့ ရ  ပါသည။် 

ကိုနသ်ညြ် ာ်း၏ သံို်းပံိုတစပ်ံိုသည် တရာ်းဝင် ဒငွဒခ ်းယနူ ိုငသ်ည့်် လြ််းဒကကာင််းရ  သည။်  ဒလ့်လာြှု တွင် ပါဝင်ဒသာ ကိုန်သည် ၃၁ 

ရာခ ိုင်နှုန််းသည် လိုပ်ငန််း လည်ပတ်ရန် အတွက် အရင််းအန ီ်းဒငွက ို ဘဏြ်   ဒခ ်းဒငွ ရယခူဲ့်ဖူ်းဒကကာင််း ဒမဖကကာ်းခဲ့်ပါသည။်  

ကိုနသ်ွယြ်ှုပြာဏ၏ မပနန် ံို့ဒနြှု ပံိုစကံ ိုကကည့််ပါက တဒနရာတည််းတွင်  စိုစည််းြှု ြ ာ်းဒနပါသည်။  အငယ်ဆံို်း ကိုန်သည ် ၄၀ 

ရာခ ိုင်နှုန််းြ  မဖန်ို့ခ ဒီရာင််းခ န ိုင်ဒသာ ပြာဏသည် စိုစိုဒပါင််း ကိုန်သွယ်ြူ၏ (၄) ရာခ ိုင်နှုန််းသာ ရ  ဒနပပီ်း၊ အကကီ်းဆံို်း ကိုန်သည ်၂၀ 

ရာခ ိုင်နှုန််းြ  မဖန်ို့ခ ဒီရာင််းခ န ိုင်ြှုသည် စိုစိုဒပါင််း ကိုန်သွယ်ြူ၏ ၇၃ ရာခ ိုင်နှုန််းအထ  လွှြ််းြ ို်းထာ်း န ိုင်ပါသည်။  

အကကီ်းဆံို်းကိုန်သည် ၂၀ ရာခ ိုင် နှုန််း၏ န စ်စဉ်ပ ြ််းြ  ကိုန်သွယ်ြူပြာဏသည် အငယ်ဆံို်းကိုန်သည ်၂၀ ရာခ ိုင်နှုန််း န စ်စဉ်ပ ြ််းြ  

ကိုန်သွယ်ြှုပြာဏ၏ ၁၀၆ ဆ ရ  ဒနပါသည်။  စစ်တြ််းဒကာက်ယူခဲ့်သည့်် ထ ပ်ဆံို်း ကိုန်သည် ၂၀ ရာခ ိုင်နှုန််းတွင် လိုပ်ငန််း စိုစိုဒပါင််း 

(၆၉) ခို ပါဝင်ဒနပပီ်း၊ ၄င််းတ ိုို့အဒနမဖင့်် ပပ  င်ဆ ိုင်ြူ ကင််းဒစသည့်် ဒ ်းကစာ်းမခင််းကဲ့်သ ိုို့ဒသာ  လိုပ်က ိုင်ြူြ   ်းက ို အာ်းဒပ်း 

န ိုင်ဒခ နည််းသည်။  လွန်ခဲ့်ဒသာ ၅ န စ် အတွင််း ကိုန်သည်ြ ာ်းအကကာ်း ကိုန်သွယ်ြှုပြာဏ ပ ံန ံြှုပံိုစံြ ာ   အဒမပာင််းအလဲ 

အနည််းငယ်သာ ရ  ပါသည။် 

 

ပအဲြ   ်းြ   ်းန င့်် ဆီထွက်သ်ီးန ံကိုနသ်ည် အြ ာ်းစိုသည် ကိုနသ်ွယဒ်ရာင််းဝယြ်ူ အဒပေါ်တွင်သာ အဓ ကထာ်း လိုပက် ိုငပ်ါသည်။  

ကိုန်သညြ် ာ်းအဒနမဖင့်် ထိုတ်လိုပ်ြူန င့်် မဖန်ို့ခ ြီူ အစရ  သည့်် လိုပ်ငန််းအစ တ်အပ ိုင််း ၂ ရပ်စလံို်းတွင်  ထိုတ်လိုပ်ြှုလိုပ်ငန််း 

အဆင့််ဆင့်် စိုစည််းဒဆာင်ရွက်ြူ (သီ်းန ံစ ိုက်ပ   ်းမခင််းြ  ဒ ်းကွက်သ ိုို့ဒရာက်သညအ်ထ  ဒေါင်လ ိုက ်ဒပါင််းစပ်စိုစည််းမခင််း-Vertical 

Integration) အတွက် ဒဆာင်ရွက်ြှု အနည််းငယ်သာ ရ  ပါသည်။  ဥပြာအာ်းမဖင့််ဆ ိုရဒသာ် ပဲအ ြ   ်းြ   ်းန င့်် ဆထီွက် သီ်းန ံြ ာ်းအာ်း 
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က ိုယ်ပ ိုင်စ ိုက်ခင််းြ  မပန်ယူသူ ကိုန်သည် ၃ ရာခ ိုင်နှုန််းသာ ရ  မခင််း၊ ကိုန်သည် ၆ ရာခ ိုင်နှုန််းသာလ င် ဆစီက်ြ ာ်းက ို ပ ိုင်ဆ ိုင်ကကမခင််း 

တ ိုို့မဖစ်ပါသည။် 

 

ကိုနသ်ည် အြ ာ်းစိုသည် အက   ်းဒဆာငဒ်ပ်းဒသာ ပွဲစာ်းြ ာ်း မဖစသ်ည်။  ကိုန်သည် ၇၁ ရာခ ိုင်နှုန််း သည် ဝယ်သူန င့်် 

ဒရာင််းသူအကကာ်း ဒကာ်ြရ င်ပွဲစာ်းခ ရယူကာ ဒရာင််းဝယ်ြှုအတွက် အက   ်းဒဆာင် ဒပ်းကကပါသည်။ စစ်တြ််းတွင်ပါဝင်ခဲ့်ဒသာ 

ကိုန်သည၏်  ဒလ်းပံိုတစ်ပံို သာလ င် လက္ာ်း ဒရာင််းဝယ်သူအမဖစ်  သီ်းန ံြ ာ်းက ို ဝယ်ယူမခင််း မပန်လည်ဒရာင််းခ မခင််းမဖင့်် 

အက   ်းအမြတ် ရရ  ကက ပါသည။်  

ကိုနသ်ည်အြ ာ်းစိုသည် သီ်းန ြံ   ်းစံိုက ို ဒရာင််းဝယ် ဒဖာကက်ာ်းကကပါသည်။  ၂၀၁၇ ခိုန စ်တွင် ဒလ့်လာခဲ့်ဒသာ စစ်တြ််းအရ 

ကိုန်သညြ် ာ်းအဒနမဖင့်် သီ်းန ံအြယ်စံို စိုစိုဒပါင််း ၂၀ က ို ဒရာင််းဝယ်ဒဖာက်ကာ်းြှု မပ လိုပ်ခဲ့် ကကပါသည်။  အဆ ိုပါသီ်းန ံြ ာ်းထဲတွင့်် 

ပဲြ   ်းစံို ၄ ြ   ်း (ပဲစင််းငံို၊ ကိုလာ်းပဲမခြ််း၊ ပဲတီစ ြ််း န င့်် ြတ်ပဲ) သည ်စိုစိုဒပါင််းဒရာင််းဝယ်ြူ၏ ၅၄ ရာခ ိုင်နှုန််းရ  ပပီ်း၊ ဆထီွက်သီ်းန ံ ၂ 

ြ   ်း (ဒမြပဲန င့််န ြ််း) သည ်  စိုစိုဒပါင််းဒရာင််းဝယ်ြှု၏ ၃၄ ရာခ ိုင်နှုန််း ရ  ခဲ့်ပါသည။်  ၂၀၁၇ ခိုန စ်တွင် ၈၀ ရာခ ိုင်နှုန််းဒသာ 

ကိုန်သညအ်ြ ာ်းစိုသည် ပဲအြ   ်းြ   ်းန င့်် ဆီထွက်သီ်းန ံ န စ်ြ   ်းစလံို်းက ို ဒရာင််းဝယ်ခဲ့်ပါသည်။ 

လွနခ်ဲ့်ဒသာ (၅) န စအ်တွင််း ဒရာင််းဝယသ်ည့်် သီ်းန အံြယ် ပ ိုြ ိုစံိုလငလ်ာခဲ့်သည်။  ၂၀၁၂ ခိုန စ်ြ  ၂၀၁၇ ခိုန စ်အတွင််း ကိုန်သညြ် ာ်း 

အဒနမဖင့်် ၄င််းတ ိုို့ ဒရာင််းဝယ်သည့်် သီ်းန ံြ ာ်းက ို ပ ြ််းြ  ၄ ြ   ်းြ  ၅ ြ   ်းအထ  တ ို်းခ ဲ.ခဲ့်ပါသည။်  ဒရာင််းဝယ်သည့်် သီ်းန ံတစ်ြ   ်းစီ၏ 

ပ ြ််းြ  ဒရာင််းဝယ်ြှု ပြာဏြ ာ  အနည််းငယ် က ဆင််းသွာ်းခဲ့်ဒသာ်လည််း၊ သီ်းန ံဒရာင််းဝယ်သည့်် စိုစိုဒပါင််းပြာဏြ ာြူ 

အနည််းငယ် သာ ဒမပာင််းလဲခဲ့်သည်။  အမခာ်းဒသာ ပဲအြ   ်းအစာ်းြ ာ်း မဖစ်သည့််  ဗ ိုလ်စာ်းပဲ၊ စာ်းဒတာ် ပဲ၊  ပဲယဉ််းန င့်် ပဲကကီ်းတ ိုို့ 

ဒရာင််းဝယ်ြူပြာဏတွင် ရာခ ိုင်နှုန််းအာ်းမဖင့်် ကကီ်းြာ်းစွာ တ ို်းတက်လာခဲ့်ပါသည။် အဆ ိုပါ ဒမပာင််းလဲြှုသည်  န ိုင်ငံတကာ 

ဒ ်းကွက်သ ိုို့ တင်ပ ိုို့ရန်အတွက်  ပဲအြ   ်းြ   ်းက ို ပြာဏကကီ်းြာ်းစွာ စ ိုက်ပ   ်းထိုတ်လိုပ်မခင််းြ  မပညတ်ွင််း စာ်းသံို်းြူအတွက် 

ဦ်းတည်ကာ  ပဲသီ်းန ံြ ာ်းက ို စ ိုက်ပ   ်း ထိုတ်လိုပ် လာဒနဒကကာင််း ညွှန််းဆ ိုမပသဒနပါသည်။  

ကိုနသ်ညြ် ာ်းသည် ဒက ်းလကဒ်ငွဒခ ်းလိုပင်န််းြ ာ်းအတွက် အဓ က ဒငွဒခ ်းဒပ်းသြူ ာ်း ြဟိုတပ်ါ။  စစတ်ြ််းတွင် ပါဝင်ဒသာ 

ကိုန်သည ် ၃၀ ရာခ ိုင်နှုန််းကသာလ င် ၄င််းတ ိုို့ထံ သီ်းန ံလာဒရာက် ဒရာင််းခ  သူြ ာ်းအာ်း ဒငွဒခ ်းဒပ်းခဲ့် ကကပါသည်။ ထ ိုို့မပင်  

ကိုန်သညြ် ာ်းအဒနမဖင့်် ၄င််းတ ိုို့ထံ သီ်းန ံလာဒရာက် ဒရာင််းခ ြည့််  ဒတာင်သူ ၁၄ ရာခ ိုင်နှုန််း က ိုသာ ဒငွဒခ ်းဒပ်းဒကကာင််း 

ဒမဖကကာ်းခဲ့်ပါသည်။  အမခာ်း ကိုန်သညြ် ာ်းထံြ  ကက  တင်ဒငွထိုတ်ယူန ိုငသ်ည့်် ကိုန်သည ်အဒရအတွက်ြ ာလည််း နည််းပါ်း ပါသည။် 

ဤအခ က်က ို ဒထာက်ရှုပါက အြ ာ်းယူဆထာ်းခဲ့်ဒသာ ကိုန်သညြ် ာ်း အဒနမဖင့်် ဒက ်းလက် ဒငွဒခ ်းလိုပ်ငန််းတွင် အဓ က 

အခန််းကဏ္ဍတွင် ရ  ဒနသည်န င့်် ဒငွဒခ ်းဒပ်းရာတွင် ကကီ်းြာ်းဒသာ ဒခါင််းပံိုမဖတ်ြှုြ ာ်း မပ လိုပ်ဒနသည် ဆ ိုသည့်် အခ က်န င့်် 

ကွဲလွဲြှုမဖစ်ဒပေါ်လာပါသည်။ 

သီ်းန သံယ်ယူ ပ ိုို့ဒဆာငဒ်ရ်းစရ တအ်တွက် ကိုနသ်ညြ် ာ်း ပံ့်ပ ို်းြြူ ာ အနည််းအက ဉ််းသာရ  သည်။  ကိုန်သညြ် ာ်းထံသ ိုို့ သီ်းန ံြ ာ်း 

ဒရာင််းခ ြူန င့်် ကိုန်သညြ် ာ်းထံြ  ဝယ်ယူြူ ြ ာ်းတွင် သယ်ယူပ ိုို့ဒဆာင်ဒရ်း စရ တ်က ို စ ိုက်ပ   ်း ထိုတ်လိုပ်သူန င့်် ဝယ်ယူသူြ ာ်းြ   

အြ ာ်းဆံို်းက ို အကိုန်အက  ခံဒပ်းဒလ့်ရ  သည်။  သ ိုို့ပါ၍ ကိုန်သည်ြ ာ်း၏ အခန််းကဏ္ဍ သည် အက   ်းဒဆာင် ပွဲစာ်းအသွင် 

ပ ိုဆန်ဒကကာင််း ထပ်ြံ မပသလ ိုက်သည်။  ကိုန်သညြ် ာ်းတွင် အခ   ျို့သည် က ိုယ်ပ ိုင်သယ်ယူ ပ ိုို့ဒဆာင်ဒရ်း ယာဉ်ြ ာ်းက ို သံို်းစွဲ 

ကကဒသာ်လည််း အြ ာ်းစိုအဒနမဖင့်် အမခာ်းပ ိုို့ဒဆာင်ဒရ်း လိုပ်ငန််း ဝန်ဒဆာင်ြှု ြ ာ်းက ိုသာ င ာ်းရြ််းအသံို်း မပ ဒလ့်  

ရ  ပါသည်။ 

အထက်ဒဖာ်မပပါ သိုဒတသန ဒတွျို့ရ  ခ က်ြ ာ်းက ို အဒမခမပ  မခင််းမဖင့်် ဒအာက်ဒဖာ်မပပါ ြူဝါေန င့်် အစ ီ အစဉ်ြ ာ်းဆ ိုင်ရာ 

အက   ်းဆက်ြ ာ်းက ို မဖစ်ဒပေါ်ဒစပါသည်။  

• ပဲအြ   ်းြ   ်းန င့်် ဆထီွက်သီ်းန ံ ကိုန်သညြ် ာ်းသည် တဦ်းခ င််းအဒနမဖင့််ဒသာ်လည််းဒကာင််း စိုဒပါင််း၍ ဒသာ်လည််းဒကာင််း 

သီ်းန ံအြယ်စံိုက ို ဒရာင််းဝယ်ကကပပီ်း သီ်းန ံထွက်ရ  ြှု ဒ ်းကွက် အတွင််း ရရ  န ိုင်ြှု အဒမခအဒန အဒပေါ်ြူတည်ကာ 
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အလ င်အမြနလ် ိုက်ပါ ဒမပာင််းလဲ ဒဆာင် ရွက်န ိုင်ကကပါသည်။    ၂၀၁၂ န င့်် ၂၀၁၇ ခိုန စ်အကကာ်းတွင်  အမခာ်း ပဲအြ   ်းြ   ်း ဒရာင််းဝယ် 

ြ ူ တ ို်းတက်လာခဲ့်ပပီ်း၊ အဓ က ပဲအြ   ်းအစာ်းြ ာ်း၏ ဒရာင််းဝယ်ြှုြ ာ ပ ြ််းြ အာ်းမဖင့်် က ဆင််း သွာ်းသည်။  သ ိုို့ပါ၍ 

အလယ်ပ ိုင််းအပူပ ိုင််းဒေသရ   ဒတာင်သူြ ာ်း အဒနမဖင့်် န ိုင်ငံမခာ်းတင်ပ ိုို့ သည့်် ပဲအြ   ်းြ   ်းက ို အဓ ကထာ်းစ ိုက်ပ   ်းခဲ့်ရာြ ၊  မပညတ်ွင််း 

စာ်းသံို်းြူအတွက် သင့််ဒတာ် ြည့််ပဲြ ာ်းက ို ဒမပာင််းလဲ စ ိုက်ပ   ်းကာ စ ိုက်ပ   ်းသီ်းန ံ အြယ်စံိုလာဒရ်း  လိုပ်ဒဆာင် ဒနသည့်် 

သဒဘာမဖစ်သည။် 

• ဒက ်းလက်ရ   ကိုန်သညြ် ာ်းအဒနမဖင့်် ဒတာင်သူြ ာ်းထံြ  သီ်းန ံဝယ်ယူရာတွင်   အကန်ို့ အသတ် မဖင့််သာ 

လိုပ်ဒဆာင်န ိုင်စွြ််းသည် ဒတာင်သူြ ာ်း အဒနမဖင့်် သီ်းန ံဒရာင််းခ ရာတွင် ဒက ်းလက်ကိုန်သည်ြ ာ်း အဒပေါ် ြီခ ိုြူြရ  မခင််း 

(သ ိုို့ြဟိုတ်) ဒတာင်သူြ ာ်းအဒပေါ် ဒခါင််းပံို မဖတ်ြှု မဖစ်န ိုင်ဒခ  နည််းပါ်းမခင််းတ ိုို့က ို မပသဒနသည်။  ကိုန်သညြ် ာ်းြ  

လယ်သြာ်းြ ာ်းန င့်် အမခာ်းကိုန်သည်ြ ာ်းထံ ဒငွဒခ ်းဒပ်းြူ နည််းပါ်းမခင််းဒကကာင့်် ထွက်ကိုန်အဒပေါ် ခ ည်ဒန ာင် ထာ်းသည့်် 

ဒငွဒခ ်းြူြ ာ်း မဖစ်ပွာ်းြှု နည််းပါ်းန ိုင်သည်က ို မပသဒနသည်။ 

• ကိုန်သညြ် ာ်းသည် သီ်းန ံက ို အရည်အဒသွ်း အဆင့််သတ်ြ တ်မခင််း၊ သန်ို့ရ င််းမခင််း၊ တံဆ ပ် တပ်မခင််းန င့်် 

နာြည်ကကီ်းထိုတ်ကိုန်တံဆ ပ်မဖစ်ဒအာင်လိုပ်မခင််းအစရ  သည့်် နည််းလြ််းြ ာ်းမဖင့််  ဒ ်းမြြှင့််ပပီ်း မပန်ဒရာင််းန ိုင်ရန် ကက  ်းပြ််းခ က် 

ြ ာ်းြ ာလည််း အကန်ို့အသတ်ရ  ဒနသည။် ထ ိုို့ဒကကာင့်် ဒရာင််းသူန င့်် ဝယ်သူအကကာ်း အက   ်းဒဆာင် ဒပ်းြှုသည ် ကိုန်သွယ်ြှုတွင် 

အဓ က နည််းလြ််းမဖစ်ပပီ်း ကိုန်သညအ်ြ ာ်းစိုအဒနမဖင့်် ဒရာင််းဝယ်ြှုြ ာ်းအကကာ်း ခ  တ်ဆက် ညြှ န ှုင််းဒဆာင်ရကွ် ဒပ်းမခင််းမဖင့်် အက   ်း 

ဒဆာင်ခက ို ရယူဒနကကပါသည်။ သ ိုို့မဖစ်ရာ ကိုန်သည ် အြ ာ်းစို အဒနမဖင့်် တန်ဖ ို်းမြြှင့််ထိုတ်လိုပ်ရန် အာသီသ 

အနည််းငယ်သာရ  သညက် ို ညွှန််းဆ ိုဒနသည်။ ဆ ိုလ ိုသည်ြ ာ ကိုန်သည်ြ ာ်း အဒနမဖင့်် တန်ဖ ို်းမြင့်် ကိုန်စညြ် ာ်း 

ထိုတ်လိုပ်ရန်အတွက် ဆွဲဒဆာင်ြှု နည််းပါ်းဒနမခင််း  

မဖစ်ပါသည။် ပထြဦ်းစာွ လက်ကာ်း ဒရာင််းခ သူန င့်် အက   ်းဒဆာင်ပွဲစာ်းက ို ခွဲမခာ်းကာ လက်ကာ်းဒရာင််းခ  သူြ ာ်းအာ်း ဦ်းတည် 

သင့််ပါသည်။   တခ  န်တည််းတွင် ဒနာက်ဆံို်းဒ ်းကွက် လ ိုအပ်ခ က်သဘာဝအရ တန်ဖ ို်း မြင့််ထိုတ်လိုပ်န ိုငရ်န် အဒနအထာ်း 

နည််းဒနသည်က ိုလည််း အသ အြ တ်မပ  သင့််ပါသည်။ 

• ပဲအြ   ်းြ   ်းန င့်် ဆထီွက်သီ်းန ံ ကိုန်သညြ် ာ်းသည် ဒထာင်ဒပါင််းြ ာ်းစာွဒသာ ဒတာင်သထူိုကကီ်းြ  စာ်းသံို်းသူန င့်် 

န ိုင်ငံတကာ ဒ ်းကွက်သ ိုို့ တင်ပ ိုို့သူြ ာ်းအကကာ်း ဆက်သွယ် ဒပ်းသည့်် အဓ ကက ဒနသူြ ာ်း မဖစ်ပါသည်။   ခ ိုင်ြာ ဒတာင့််တင််းဒသာ 

အဒသ်းစာ်း အလတ်စာ်း လိုပ်ငန််းြ ာ်း အဒနမဖင့််လည််း အရင််းအန ီ်း ဒငွဒကက်းလ ိုအပ်ခ က် မြင့််ြာ်း ဒနပါသည။်  

ဒြ ာ်လင့််ခ ကြ် ာ်းန င့််အညီ ကိုန်သည် အနည််းစို အဒနမဖင့်် ဒငွဒကက်းြတည်ရန် ဘဏ်ဒခ ်း ဒငွက ို ကာလအပ ိုင််းအမခာ်းအာ်းမဖင့်် 

အသံို်းမပ  လာန ိုင်လာပပီ်း၊ ကိုန်သည ် အကကီ်းစာ်းြ ာ်းကြူ ဘဏဒ်ခ ်းဒငွက ို ပ ိုြ ိုရန ိုင်ဒခ  ရ  ဒနပါသည်။ ၎င််းစာတြ််းအာ်း 

အေဂလ ပ်ဘာသာမဖငCSEDစာြ က်န ာဒပေါ် တွင်ဖတ်ရ န ိုင််ပါသည်။ 

Link: https://myanmarcesd.org/programs/fspp/ 
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ဤသိုဒတသနလိုပဒ်ဆာငန် ိုငရ်န် အဒြရ ကန် န ိုငင်တံကာဖွံျို့ပဖ  ်းဒရ်းဒအေ င်စီ (USAID) ၏ Feed and Future 

လိုပင်န််းြ တဆင့်် အဒြရ ကနမ်ပညသ်ြူ ာ်းက ဒစတနာြ ာ်းစွာမဖင့်် ကညူီပံ့်ပ ို်းဒပ်းခဲ့်ပါသည်။  ဤသိုဒတသန ဒရ်းသာ်းခ ကြ် ာ်း 

သည် စစတ်ြ််းဒကာကဒ်လ့်လာခဲ့်သည့်် သိုဒတသြီ ာ်းအဒပေါ်တွင်သာ တာဝန်ရ  ပပ်ီး၊ USAID (သ ိုို့) အဒြရ ကနအ်စ ို်းရ၏ 

အမြငြ်ဟိုတပ်ါ။  ဤစာတြ််းတ ိုအတွက် Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT)   ြ လည််း 

ဒငွဒကက်းဒထာကပ်ံ့်ဒပ်းခဲ့်ပပီ်း၊ ကသစဒတ ်းလ ၊ ေ န််းြတ၊် ဥဒရာပသြေဂ (EU)၊ မပငသ်စ်၊ အ ိုင်ယာလန၊် အတီလီ၊ လဇူင််းဘတ်၊ 

နယသ်ာလန်၊ နယူ်းဇလီန၊် ဆွေီင၊် ဆွစဇ်ာလန၊် ပဗ တ န၊် အဒြရ ကနန် င့်် ြစ်ဆူဘရီ ီ ဒကာပ် ိုဒရ်းရ င််းတ ိုို့ြ လည််း 

ဝ ိုင််းဝန််းဒထာကပ်ံ့်ခဲ့်ပါသည။်  မြနြ်ာန ိုင်ငံရ   ဒက ်းလကမ်ပညသ်ြူ ာ်း၏ အလိုပအ်က ိုငန် င့် ် အစာ်းအစာဖလူံိုဒရ်း 

ဒကာင််းြွနတ် ို်းတကလ်ာဒစရန် ရ ို်းသာ်းစွာ ကူညဒီပ်းသည့်် အထကပ်ါ အလ ှူရ ငြ် ာ်းအာ်းလံို်းက ို အထူ်းဒက ်းဇူ်းတငပ်ါသည။်  
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အဖွဲျို့ဝင ်အလ ှူရ ငြ် ာ်း၏ တရာ်းဝင် အမြငလ်ည််းြဟိုတပ်ါ။  
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