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ျမန္မာႏုိင္ငံစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္ ေထာက္ပ့ံေရးစီမံကိန္း 

လူမႈဆုိင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ (မူၾကမ္း) 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ေလ့လာခ့ဲသည့္ ေဒသမ်ား၏ ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာမ်ားကုိ ၿခံဳငုံတင္ျပျခင္း 

ေလ့လာခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (၃) ခုရွိ ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာမ်ား၏ အဓိကအသက္ 

ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစနစ္မွာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ 

ပဲတီစိမ္း၊ ဝါႏွင့္ကုလားပဲတို႕ကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေသာယာေျမမ်ား သိသာစြာပါဝင္ေနပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု 

ခ်င္းစီတြင္ ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာမွာ စုစုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွေလးပံုသံုးပံုအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ေနၿပီး၊ 

ဆည္ေရေသာက္ ဧရိယာမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီ၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၆၀% မ ွ ၈၀% ခန္႔အထိ 

လႊမ္းျခံဳပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။  

တိုင္းေဒသႀကီး (၃)ခုရွိ ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာအမ်ားစုမွာ ျမန္မာ (ဗမာ) တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ 

တည္ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားက သီးျခားအစုအဖြဲ႕(႐ြာ)မ်ားျဖင့္ 

ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႕ဆက္စပ္ေနရာမ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္း 

ေဒသႀကီး၏ အေရွ႕ ႏွင့္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းေနရာမ်ား၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အေနာက္ဖက္၊အေနာက္ေျမာက္ဖက္ ႏွင့္ 

အေရွ႕ဘက္ စစ္ေတာင္း ျမစ္အနီးေနရာတုိ႕တြင္ ခ်င္း၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက သီးျခားအစုအဖြဲ႕(႐ြာ) ျဖင့္ 

ေနထိုင္ၾကပါသည္။  

စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးနည္းပညာမ်ား 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ (၂) မ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေလ့လာခဲ့သည့္ ဆည္ေရသြင္းစနစ္ (၄) ခုရွိေက်း 

႐ြာမ်ားတြင္ `လယ္´(စပါး)ကိုသာစိုက္ပ်ိဳးသည့္စနစ္ႏွင့္ `လယ္ႏွင့္ယာ´(မိုးေရႏွင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္  ႏွင္းကို မွီခိုစိုက္ပ်ိဳး 

ေသာစနစ္) တြစဲပ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္စနစ္တို႕ကို ပူးတြဲအသံုးျပဳၾကပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းရွိ ေရတာရွည္ 

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးေျမာက္ပိုင္းရွိ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ `လယ္´ကိုသာ ဦးတည္စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ 

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးေတာင္ပိုင္းရွိ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းရွိ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္တို႕ တြင္မူ 

`လယ္ႏွင့္ယာ´ စနစ္ကို ေပါင္းစပ္စိုက္ပ်ိဳးၾကေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္တို႕ရွိ 

ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ `ယာ´ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။  

ေလ့လာခ့ဲေသာေက်း႐ြာအားလုံးတြင္ ေဒသခံမ်ား၏အဆုိအရ ပ်မ္းမွ်ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအေနျဖင့္ လယ္သမားငယ္မ်ားက (၂) 

ဧကမွ (၄) ဧက အထိလည္းေကာင္း၊ လယ္သမားလတ္မ်ားက (၅) ဧကမွ (၈) ဧကအထိလည္းေကာင္း၊ 



 

လယ္သမားႀကီးမ်ားက (၁၀) ဧကမွ (၁၇) ဧကအထိလည္းေကာင္း ပုိင္ဆုိင္ၾကပါသည္ - ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းရွိ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ပိုင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ အနီးရွိ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ အနည္း ဆံုး ျဖစ္ 

ပါသည္။  

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလ့လာခ့ဲေသာေက်း႐ြာ၏ ၄၃% သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္သီး ၊ ၃၆% သည္  တစ္ႏွစ္လွ်င္သုံးသီး စုိက္ပ်ိဳး 

ႏုိင္ေသာ္လည္း က်န္ေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္သီးသာ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါသည္ - တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္သီးစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေသာ 

ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေႏြစပါး ႏွင့္ မိုးစပါးတို႕ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ တစ္ႏွစ္သံုးသီးစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေသာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ 

မိုးစပါးအျပင္ အျခားသီးႏွံမ်ား ျဖစ္သည့္ ႏွမ္း၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ ေျမပဲႏွင့္ ၾကံတို႕ကို စုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။  တစ္ႏွစ္လွ်င္ စပါးႏွစ္သီး 

(သို႕မဟုတ္) အျခားသီးႏွံ သံုးသီးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားသည္ ေရေကာင္းမြန္စြာရရွိၿပီး၊ တစ္သီးသာစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေသာ 

ေက်း႐ြာမ်ားမွာ  ဆည္ေရရရွိမႈနည္းပါးေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။  

လယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ လယ္သမားငယ္/လတ္မ်ားထက္ သီးႏံွမ်ိဳးစုံကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္စြမ္းရိွပါသည္ - 

လယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ လယ္သမားငယ္/လတ္မ်ားထက္ ႏွစ္ဆမွငါးဆအထိ ေျမယာပိုမိုပိုင္ဆိုင္သည့္ အတြက္၊ သီးႏံွ 

တစ္မ်ိဳးကို ပ်ိဳးေထာင္ထားစဥ္ (သို႕မဟုတ္) ေနာက္ရာသီအတြက္ မ်ိဳးခ်န္ရန္ထိန္းသိမ္းထားစဥ္တြင္ အျခားသီးႏွံတစ္မ်ိဳးကို 

စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည့္ေျမေနရာရိွပါသည္။ ထို႕အျပင္ လယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ `လယ္´ႏွင့္ `ယာ´ တို႕ကို ပူးတြပဲိုင္ဆိုင္ တတ္ၾက 

သည့္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သီးႏွံ (၆) မ်ိဳးအထိ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ သို႕ရာတြင္ တစ္႐ြာတည္းေန လယ္သမား 

ငယ္/လတ္မ်ားမွာမူ ၄င္းတို႕၏ထက္ဝက္ကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ လယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ ရာသီဥတု 

မမွန္ျခင္း ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ဒဏ္တို႕ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္စြမ္း ပိုရွိၾကပါ သည္။   

လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားကုိ ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးထက္လယ္စုိက္ပ်ိဳးေရးတြင္ပုိ၍အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

`ယာ´ေျမမ်ားသည္ ျပန္႔ျပဴးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ထြန္စက္မ်ား အသံုးျပဳရန္ အဆင္မေျပပါ။ သီးနွံရိတ္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ပတ္ 

သက္၍ ေလ့လာခဲ့ေသာေက်း႐ြာမ်ားအနက္ (၃) ႐ြာမွအပ က်န္ေဒသ မ်ားတြင္ လူအင္အားကိုသာအသံုးျပဳၾကပါသည္။ 

ေရတာရွည္ ၿမိဳ႕နယ္ရိွေက်း႐ြာ (၂) ႐ြာတြင္ ပုဂၢလိကဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေကာက္ရိတ္စက္ႀကီးမ်ားကို အသံုးျပဳေနၿပီး၊ 

စဥ္႕ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာ (၁) ႐ြာတြင္မူ ေကာက္ရိတ္စက္အေသးစားမ်ားကို အသံုးျပဳေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ 

လယ္သမားငယ္မ်ားစြာမွာ သီးႏွံမ်ားရိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္အားကိုသာမွီခို ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေရတာရွည္၊ 

တပ္ကုန္းႏွင့္ စဥ္႕ကူးၿမိဳ႕နယ္တို႕ရွိ ေလ့လာခဲ့ေသာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ လယ္သမား အမ်ားစုသည္ ေႁခြေလွ႕စက္မ်ားကို 

အသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်း႐ြာမ်ားတြင္မူ စပါးေႁခြေလွ႕ ျခင္းအတြက္ လူအားကိုသာ 

အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ေႁခြေလွ႕စက္ေၾကာင့္ စပါးပင္႐ုိးတံမ်ား ပ်က္စီး သြားၿပီး၊ 

ႏြားေကၽြးရန္ေကာက္႐ိုးအျဖစ္အသံုးမျပဳႏုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

ေလ့လာခ့ဲေသာေက်း႐ြာမ်ားရိွ ေတာင္သူအမ်ားစုမွာ ႐ုိးရာစုိက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ားကုိသာ အဓိကအသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႕ရာတြင္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွေက်း႐ြာမ်ားတြင္မူ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက ျဖန္႕ျဖဴးေပးထားေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ 

စုိက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထမ်ား (GAP) ဟုေခၚဆုိသည့္ ေကာက္စုိက္နည္းစနစ္ မ်ားကုိ အသုံးျပဳေနၾကပါသည္ - 

ထိုနည္းစနစ္ကို `ႀကိဳးတန္းစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္´ဟု ေခၚဆိုပါသည္။ ထိုနည္းစနစ္ အသစ္သည္ လယ္သမားမ်ား၏အျမင္တြင္ 

လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားစြာရွိေနသည့္အတြက္ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ထိုႀကိဳးတန္းစိုက္ပ်ိဳးနည္းကဲ့သို႕ေသာ 



 

နည္းလမ္း အသစ္မ်ားကိုသိရွိထားေသာ္လည္း ႐ိုးရာစုိက္ပ်ိဳးနည္း မ်ားကိုသာ ဆက္လက္သံုးေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

အဆိုပါအေၾကာင္း ျပခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ လုပ္သားမ်ားကလည္း ထိုနည္းလမ္းကိုအသံုးမျပဳလိုၾကဘဲ၊ လယ္သမားမ်ားက 

ထိုနည္းလမ္းအသစ္ကို သံုး၍ စိုက္ပ်ိဳးလိုပါက လုပ္အားခပုိေပးရပါသည္။  

ေလ့လာခ့ဲေသာေဒသ (၄)ခုလုံးတြင္ ဆည္ေရည့ံေသာေက်း႐ြာမ်ားမွအပ က်န္ေက်း႐ြာအမ်ားစု၌ လုပ္သားရွားပါးေနပါသည္ - 

ေလ့လာခဲ့ေသာေက်း႐ြာမ်ား၏ ၅၀%တြင္ လုပ္သားရွားပါးမႈျပႆနာႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး၊ ထိုေက်း႐ြာ အားလံုးမွာ 

ေရေကာင္းစြာရရွိေသာ႐ြာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေရတာရွည္ႏွင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၅)ႏွစ္အတြင္း 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ရွာေဖြမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္သားရွားပါးမႈျပႆနာမွာ ပိုမိုထင္ရွားပါသည္။  

ေလ့လာခ့ဲေသာ ေက်း႐ြာအမ်ားစုရိွလယ္သမားမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ကြင္းဆင္းနည္းပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား အား 

လက္လွမ္းမမီၾကပါ - ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အဓိကအုပ္စု ေက်း႐ြာမ်ားသို႕သာ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

စဥ္႕ကူးႏွင့္ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အုပ္စုေက်း ႐ြာမ်ားသို႕ပင ္

မေရာက္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ နည္းပညာဝန္ထမ္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြမလံုေလာက္ျခင္း 

တို႕ေၾကာင့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ ေအာင္ျမင္ေသာ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ကြင္းဆင္း နည္းပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွေက်းရြာမ်ားတြင္ 

ေရွ႕တန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး႐ံုးမ်ား (ေရ႕ွတန္းစခန္းမ်ား) ရွိျခင္းႏွင့္အတူ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ 

တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကိုရရိွေနၾကပါသည္။ ထိုၿမိဳ႕နယ္ တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမန္ေနဂ်ာသည္ 

ထိုေရွ႕တန္း႐ံုးမ်ားသို႕ မၾကာခဏလာေရာက္ေလ့ရိွၿပီး၊ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္း (၇ - ၈) ဦးခန္႕ကလည္း ေန႕စဥ္ကြင္းဆင္း 

ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦး စီးဌာနသည္ ေန႕စဥ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ 

လုပ္သား(သုတ္အဖြဲ႕)မ်ားအား တစ္ရာသီလွ်င္သင္တန္း (၃) ႀကိမ္ပို႕ခ်ေပး လွ်က္ရွိပါသည္။  

ေတာင္သူအခ်င္းခ်င္းထံမွေလ့လာျခင္း၊အထူးသျဖင့္လယ္သမားႀကီးမ်ားထံမွ လက္ဆင့္ကမ္းေလ့လာျခင္းသည္ 

မ်ိဳးေစ့သစ္မ်ား အပါအဝင္ စုိက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္အသစ္မ်ားအား ျပန္႔ႏံွ႕ေစသည့္ အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္ - 

လယ္သမားအမ်ားစုသည္ အျခားလယ္သမားမ်ားက မ်ိဳးေစ့သစ္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးေအာင္ျမင္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ေသာ အခါတြင္ 

မ်ိဳးေစ့သစ္မ်ားကိုလက္ခံ၍ စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိပါသည္။ မ်ိဳးေစ့သစ္မ်ားကိုစမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ 

လယ္သမားႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။  ၄င္းတို႕သည္ အနည္းဆံုးေျမယာ (၁ဝ)ဧကခန္႕ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အတြက္ 

တစ္ဧကခန္႔အက်ယ္အဝန္းတြင္ မ်ိဳးေစ့သစ္မ်ားကို လြယ္ကူသက္သာစြာ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၾကပါသည္။ ေလ့လာခ့ဲေသာ 

အခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ `စံျပလယ္သမားမ်ား´အျဖစ္စဥ္းစားႏုိင္သည့္ လယ္သမားမ်ား ရိွၾကပါသည္ - 

ထိုလယ္သမားအားလံုးသည္ လယ္ (၁ဝ) ဧကမွ (၄၀) ဧက အထိပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္သမားႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ 

ေက်း႐ြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အမ်ားေလးစားသူမ်ား (သို႕မဟုတ္) ပညာ တတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ေက်း႐ြာတြင္ 

ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိပါသည္။ ထိုလယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ ေက်း႐ြာျပင္ပရွိ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 

အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္၄င္းတုိ႕မ်ိဳးေစ့ဝယ္ယူေသာေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္လည္းဆက္ဆံသည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား 

လည္းရွိၾကပါသည္။  

ကုန္သည္မ်ားသည္လည္း လယ္သမားမ်ားသုိ႕ မ်ိဳးေစ့သစ္မ်ားထိေရာက္စြာ ျဖန္႕ျဖဴးေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္ - 

ကုန္သည္မ်ား ၏အၾကံျပဳခ်က္သည္ ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအား (ေတာင္းဆိုခ်က္)ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားအ ေနျဖင့္ 



 

ကုန္သည္မ်ားက အၾကံျပဳေသာစပါးမ်ိဳးသစ္မ်ားကို စုိက္ပ်ိဳးရန္ယံုၾကည္မႈရွိၾကပါသည္။ ဓါတ္ေျမဩဇာမ်ား၊ ပုိးသတ္ေဆး 

မ်ားအသံုးျပဳ သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာပါက လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သြင္းအားစုပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားက 

ေထာက္ပံ့ေပး ေသာနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းသာ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ 

လယ္သမားမ်ားစုိက္ပ်ိဳးေနၾကေသာ သီးႏံွအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္မ်ိဳးေစ့မ်ားမွာ ေဒသပင္ရင္းမ်ိဳးမ်ားမဟုတ္ၾကပါ- ေလ့လာခဲ့ေသာ 

ေက်း႐ြာအားလံုးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေနၾကေသာစပါးမ်ိဳးေစ့မ်ားမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚမ်ိဳးသစ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။   

 

 

သြင္းအားစုေစ်းကြက္  

ေလ့လာခ့ဲေသာေက်း႐ြာအားလုံးတြင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့မ်ားရရိွႏုိင္သည့္ အဓိကရင္းျမစ္ (၃) ခုရိွရာ ေဒသတြင္း 

မ်ိဳးေစ့ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ လယ္သမားႀကီးမ်ား)၊ အစုိးရမ်ိဳးေစ့ျခံမွ ျဖန္႕ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာအတြင္းရိွ 

လယ္သမားမ်ားကုိယ္တုိင္တုိ႕ ျဖစ္ၾကပါသည္ - မ်ိဳးေစ့ရင္းျမစ္ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ လယ္သမား ႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႕က 

ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္မွမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ မ်ိဳးေစ့ရင္းျမစ္ဒုတိယအမ်ိဳးအစား 

ျဖစ္သည့္ အစုိးရမ်ိဳးေစ့ျခံမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးစိုက္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္တည္ရွိေနၿပီး၊ ယင္းတို႕ကို လယ္သမားႀကီးမ်ားႏွင့္ 

ေက်း႐ြာ အဆင့္မ်ိဳးေစ့ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားက အဓိကမွီခုိေနၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ မ်ိဳးေစ့ရင္းျမစ္တတိယ 

အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည့္ လယ္သမားမ်ားမွာ ေက်း႐ြာတြင္းရွိ လယ္သမားႀကီးမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ိဳးေစ့ၿခံ (သို႕မဟုတ္) 

ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ လက္လီဆိုင္မ်ားမွ ပထမ မ်ိဳးဆက္မ်ိဳးေစ့မ်ားဝယ္ယူစုိက္ပ်ိဳးၿပီး လယ္သမားလတ္ႏွင့္လယ္သမားငယ္မ်ားသို႔ 

ျပန္လည္ေရာင္း ခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္က လယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ လယ္သမားလတ္/ငယ္မ်ားထက္ ပိုမုိေကာင္း 

မြန္ေသာမ်ိဳးေစ့မ်ား ကို လက္လွမ္းမီေၾကာင္းေဖာ္ျပေနပါသည္။  

ဓါတ္ေျမဩဇာမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်း႐ြာအဆင့္တုိ႕တြင္ ပုဂၢလိကေရာင္းခ်သူမ်ားက အဓိကေရာင္းခ်ေပးပါသည္ - 

လယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ ဓါတ္ေျမဩဇာမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရိွေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ အတိုးမေပးရဘဲ 

(သို႕မဟုတ္) အတိုးႏႈန္းအနည္းငယ္ျဖင့္ အရစ္က်တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။ သို႕ရာတြင္ လယ္သမားလတ္/ 

ငယ္မ်ားမွာ ေက်း႐ြာတြင္လာေရာက္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ၇% မ ွ ၁၀% အထိအတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အေႂကြးဝယ္ယူ 

ၾကရပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ လယ္သမားႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်း႐ြာအဆင့္တြင္ 

ဓါတ္ေျမဩဇာ ေရာင္းခ် သူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လယ္သမားငယ္မ်ားသို႕ အဓိကေရာင္းခ်ပါသည္။  

ေလ့လာခ့ဲေသာ ေက်း႐ြာအားလုံးတြင္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ပြ႐ုံဲမ်ားႏွင့္ ဆန္စက္မ်ားက တုိက္႐ုိက္ဝယ္ယူၾကပါသည္။ 

အဝယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေက်း႐ြာသုိ႕ တုိက္႐ုိက္လာဝယ္ၾကပါသည္ - ဤအခ်က္သည္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပဲ၊ ႏွမ္း 

စုိက္ပ်ိဳးေသာ ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပဲႏွင့္ႏွမ္းမ်ားကို 

ၿမိဳ႕နယ္ေစ်းကြက္၌ေရာင္းခ်ရပါ သည္။ ေလ့လာမႈအရ ဆည္ေရေကာင္းစြာရရိွေသာေက်း႐ြာမ်ားသည္ 

လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားလည္း ေကာင္းမြန္ၾကၿပီး၊ ထိုေက်း႐ြာမ်ားရွိ လယ္သမားႀကီးမ်ားအား 

ထုတ္ကုန္မ်ားကိုဝယ္ယူသူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ 



 

ထုတ္ကုန္မ်ားကိုဝယ္ယူကာ သိုေလွာင္ထား ၿပီး၊ ေစ်းနႈန္းျမင့္တက္ေသာ အခါ သိုေလွာင္ထားေသာသီးႏွံမ်ားကို 

ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။  

ေျမယာ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေျမယာဥပေဒကို ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္လက္ 

မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာမ်ား၏ အလံုးစံုပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အသစ္ျပ 

ဌာန္းလိုက္ေသာဥပေဒမ်ားအရ လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ (သို႕မဟုတ္)  

တရားဝင္ေခ်းေငြမ်ားရယူရာတြင္ အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ လယ္သမားမ်ား 

(အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား)သည္ အသစ္ျပဌာန္းလုိက္ေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ားအရ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားတုိး 

တက္လာျခင္း၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ အနည္းငယ္သာသိရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ၄င္းတုိ႕က 

ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာမ်ားအား အလုံးစုံပုိင္ဆုိင္သည့္အခ်က္ကုိေထာက္ျပၾကၿပီၤး၊ ၄င္းတုိ႕၏ေျမယာမ်ားသည္ လုံျခံဳ 

မႈအာမခံခ်က္မရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါသည္။  

ေျမယာျပႆနာမ်ားကုိ ပုံစံ (၃)မ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႕ရိွရပါသည္ - (၁)တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက 

ေျမသိမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ (၂) ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအၾကားေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား ႏွင့္ 

(၃) လယ္နီးခ်င္း လယ္သမား အခ်င္းခ်င္း နယ္နမိတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ေျမယာျပႆနာ ေနာက္ထပ္တစ္မ်ိဳးမွာ `လယ္´ႏွင့္`ယာ´ကို အမ်ိဳးအစား ျပန္လည္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 

ေက်း႐ြာမ်ားစြာတြင္ ယင္းသို႕ျပန္လည္သတ္မွတ္ ေပးရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ေျမယာ 

အျငင္းပြားမႈမ်ား ကုိ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည့္ ေျမယာစီမံခန္႕ခြေဲရးေကာ္မတီမ်ားက ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးလွ်က္ရိွပါသည္ ။ 

အဆင့္ျမင့္လယ္ယာေဖာ္ထုတ္ျခင္းစီမံက္ိန္းမ်ား၏ အမွန္တကယ္အေျခအေနကုိ အနည္းငယ္သာသိထားေသာ 

လယ္သမားမ်ား က ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 

ပါဝင္ခ့ဲေသာလယ္သမားမ်ားက အမွန္တကယ္အေျခအေနမ်ားကုိသိရိွ၍ ပူပန္စိုးရိမ္စိတ္မ်ားရိွေၾကာင္း သိရိွခ့ဲရသည္။ - 

အဆင့္ျမင့္လယ္ယာေဖာ္ထုတ္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္အတြက္ ထိေရာက္ 

စြာထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ထုတ္ကုန္မ်ားအား ေစ်းကြက္တင္ရန္လည္း လက္လွမ္းမီေစပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ 

အစိုးရကေဖာ္ထုတ္ထားေသာ လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ား တြင္ အဓိကအတားအဆီး (၂)ခုရိွေနပါသည္။ အစီအစဥ္ 

အေကာင္အထည္မေဖာ္မီတြင္ တိက်ေသာတိုင္းတာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေျမျပန္လည္ခြေဲဝရာတြင္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြမလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ အရည္ အေသြး ညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 

လယ္သမားမ်ားက အဆင့္ျမင့္လယ္ယာေဖာ္ထုတ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားၿပီးစီးပါက ဝန္ႀကီးဌာန၏မူူဝါဒသီးႏွံျဖစ္သည့္ 

`ပုလဲသြယ္´ စပါးမ်ိဳးကိုသာစိုက္ပ်ိဳးရန္တြန္းအားေပးမႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။  

ဆည္ေရရရိွမႈ 

ေလ့လာမႈမ်ားအရ ဆည္ေရရရိွမႈသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ားအတြက္ အဓိကဆုံးျဖတ္ေပးသည့္အခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆည္ 

ေရေကာင္းစြာရရိွေသာေက်း႐ြာမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားသည္ ဆည္ေရေကာင္းစြာမရရိွေသာ ေက်း႐ြာ မ်ားႏွင့္ 

မ်ားစြာကြာျခားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္ - ေလ့လာခဲ့ေသာေက်း႐ြာမ်ားအနက္ တစ္ဝက္ခန္႔မွာ(ဆည္မွ) စိုက္ပ်ိဳးေရ 

မရရိွမီက`ယာ´စနစ္ျဖင့္သာစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါသည္။ က်န္ေသာေက်း႐ြာမ်ားမွာ `လယ္´စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး ခဲ့ေသာ္လည္း 



 

တစ္ႏွစ္လွ်င္စပါးတစ္သီးသာစိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဆည္မွစိုက္ပ်ိဳးေရရရိွသည့္အခ်ိန္တြင္ ယခင္က `ယာ´စနစ္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳး 

ခဲ့ေသာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ စပါးႏွင့္အျခားသီးႏွံမ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးလာႏိုင္ၿပီး၊ ယခင္က`လယ္´ စိုက္ပ်ိဳးေသာေက်း႐ြာမ်ားမွာလည္း 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ စပါးႏွစ္သီးစိုက္ပ်ိဳးလာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  

ဆည္ေရေပးေဝစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရိွရပါသည္ - 

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဆည္ေရသြင္းစနစ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ လက္ရွိေပးႏိုင္သည္ထက္ မ်ားစြာပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ 

ဧရိယာမ်ား ကို စိုက္ပ်ိဳးေရေပးရန္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရိွထားေသာ္လည္း၊ ဆည္ေရလႊတ္ရာတြင္ၾကန္႕ၾကာျခင္း၊ 

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လႊတ္ႏိုင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေရမလႊတ္ႏိုင္ျခင္းတို႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ဆည္ေရေပးေဝမႈ စနစ ္

မေအာင္ျမင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိရာ ဆည္၏ေရထိန္းတံခါးမ်ားပ်က္စီး 

ယိုယြင္းေနျခင္း၊ ေရလႊတ္ေျမာင္း မ်ားကို ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ မတည္ေဆာက္ 

ထားျခင္း၊ ေရလႊတ္ေျမာင္းမ်ားသည္ ေရစီးႏႈန္းဒဏ္ကိုခံႏိုင္ရည္မရိွျခင္း၊ ေရတံခါးမ်ားတပ္ဆင္သည့္ေနရာမွားယြင္း ေနျခင္း၊ 

ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားေနရာမွား ယြင္းေနျခင္း၊ ေရပိုလႊဲေျမာင္းမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈမရွိျခင္း၊ 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနကျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္း ေပးမႈမရွိျခင္း စသည္တို႕ပါဝင္ပါသည္။  ေဒသခံျပည္သူမ်ားက 

စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကေတြ႕ ရွိခ်က္ (၃) ခုမွာ ဆည္ေရကုိစည္းကမ္းမဲ့ေသာနည္းမ်ိးစုံျဖင့္ရယူ 

သုံးစြေဲနျခင္း၊ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား ကိုျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ လယ္ေျမနယ္နမိတ္ (လယ္ကန္သင္း) မ်ားကို 

စည္းကမ္းမဲ့တည္ေဆာက္ျခင္း  တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ဆည္ေရရရိွေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္ရျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရးဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစပါသည္ - လယ္သမားမ်ား သည္ 

ဆည္ေရရရိွေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ ေက်း႐ြာအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားေက်း႐ြာ မ်ားႏွင့္ 

လည္းေကာင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားရိွေနပါသည္။ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား(ေရလႊတ္ေျမာင္း)၏ အဖ်ားပုိင္းက်ေသာ 

လယ္သမားမ်ားက ေရကိုပထမဆံုးယူရန္ စည္းကမ္းခ်က္ရွိထားေသာ္လည္း ပိုနီးေသာေနရာမွ လယ္သမားမ်ားကသာ 

ပထမဆံုးရယူေလ့ရွိ ပါသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ ေရလႊတ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ကပ္ေနေသာ လယ္သမားမ်ားက အလယ္ 

အလတ္ႏွင့္အလြန္ေဝးေသာ ေနရာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားေရရယူရမည့္အလွည့္မ်ားတြင္ပင္ ေရလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႕၍ 

ေရယူေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရလာဒ္အေနျဖင့္ ေရလႊတ္ေျမာင္းအဖ်ားပိုင္းႏွင့္အလယ္ပိုင္းရွိ လယ္သ 

မားမ်ားသည္(အထူးသျဖင့္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္) ေရလႊတ္ေျမာင္းႏွင့္နီးကပ္ေသာေက်း႐ြာမ်ားသို႕ အုပ္စုဖြဲ႕၍ 

သြားေရာက္ကာ ေရလႊတ္ေပးရန္ေျပာဆိုၾကရပါသည္။ ထိုအေျခ အေနမ်ိဳးတြင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားပါကပဋိပကၡမ်ားသို႕ 

ဦးတည္သြားပါသည္။ ဆည္ေရရရိွေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေက်း႐ြာအတြင္း တင္းမာမႈမ်ားလည္းအျမဲရိွေနေၾကာင္း 

ေလ့လာခဲ့သည့္ေက်း႐ြာတိုင္းက ေျပာၾကားပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ား၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္မ်ိဳးမွာခြက္ဆင့္ 

ေသာက္ေရေပးသြင္းရသည့္စနစ္ႏွင့္  ေရလႊတ္ေျမာင္းအထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပုိင္း (အဖ်ားပုိင္း) အျငင္းပြားမႈမ်ား 

ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  

ေလ့လာခ့ဲေသာေက်း႐ြာမ်ား၏ ၄၃% တြင္သာ ေက်းရြာဆည္ေရ စီမံခန္႕ခြေဲရးစနစ္မ်ား စနစ္တက်ဖြ႕ဲ စည္းထားၾကပါသည္ - 

ထိုေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေရအသံုးျပဳသူအဖြဲ႕မ်ားကို ေရေပးေျမာင္းအလိုက္ (သို႕မဟုတ္) လယ္ၾကားေျမာင္းအလိုက္ဖြဲ႕ 

စည္းထားၾကပါသည္။ ထိုအဖြ႕ဲမ်ားကို `ေျမာင္းေခါင္း´အုပ္စုမ်ားဟုေခၚဆိုၾကၿပီး၊ ေျမာင္းေခါင္း(ေခါင္းေဆာင္) တစ္ဦးက 

ဦးေဆာင္ကာ၊ ေရလႊတ္ေျမာင္းအလိုက္ ေရအသံုးျပဳေနသည့္လယ္သမား မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ေျမွာင္းေခါင္းမ်ားကုိ 

လယ္ျခားေျမွာင္း(သို႕) ေရေပးေျမွာင္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳေနသည့္ ေတာင္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ေရအသံုးျပဳသူ 



 

အဖြ႕ဲကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျမွာင္းေခါင္းမ်ားသည္ ဆည္ေရစီမံခန္႕ခြရဲာ၌ ထိေရာက္ေသာ 

အခန္းက႑ကိုရရွိၾကသည္။ ၄င္းတို႕ကလယ္ျခားေျမွာင္းမ်ားႏွင့္ ေရေပးေျမွာင္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရာသီမတိုင္မီသန္႕ရွင္းရန္ 

(သုိ႕မဟုတ္) ျပင္ဆင္ရန္ စည္းရံုးေပးနိုင္ၾကသည္။ ထုိ႕အျပင္ ေျမွာင္းေခါင္းမ်ားက ေတာင္သူအားလံုး ဆည္ရည္ကုိ 

အလွည့္က် ရယူနုိင္ေရးကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကသည္။ ေရလွည့္ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ာကိုလည္း ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရလွည့္ 

ေပးျခင္းကို ႏွစ္ပတ္ပိတ္ပင္ျခင္းျဖင့္ အပစ္ေပးၾကသည္။ ေရအသံုးခ်ေရးအဖြဲ႕ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားရိွ ေျမွာင္းေခါင္းမ်ား သည္ 

ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကျပီး ဌာနမွ လက္ေထာက္ အင္ဂ်င္နီယာ (SAE) 

မ်ားႏွင့္ လည္းရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိၾကသည္။  

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ေရခြန္မ်ားေကာက္ခံျခင္းမရိွေတာ့ပါ - ေနာက္ဆံုးေကာက္ခံခဲ့ေသာေရခြန္မွာ ၁၉၅၀ က်ပ္ 

ခန္႕ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သံုးႏွစ္ၾကာမွ်ေရခြန္မေကာက္ခံရျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္း လင္းစြာ 

မသိၾကပါ။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားကမူ ေရခြန္မ်ားကို သံုးႏွစ္စာစုေပါင္း၍ေကာက္ခံေနသည္ဟုထင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ ခ်က္ေပးၾကပါ 

သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားက ေဒသခံလယ္သမားမ်ားသည္ ေရခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း 

မရိွေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္မ်ားရိွပါသည္။ 

ထိခုိက္လြယ္မႈ 

လယ္သမားမ်ား၏အေႂကြးတင္ရိွမႈ ျမင့္တက္လာေၾကာင္းသိရိွခ့ဲရပါသည္ - သို႕ရာတြင္ ဆည္ေရေကာင္းစြာရရွိေသာ 

လယ္သမားမ်ားမွာ အတိုးႏွဳန္းသက္သာေသာ ေခ်းေငြကိုရရွိျပီး ၄င္းတို႕၏အေႂကြးမ်ားကို ျပန္လည္ေပး ဆပ္ႏိုင္ေၾကာင္း 

ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဆည္ေရေကာင္းစြာမရရိွေသာ ေက်း႐ြာမ်ားသည္ အေႂကြးျပန္ဆပ္ရန္ခက္ခဲေနၿပီး၊ 

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ေျမေရာင္းခ်ျခင္းတို႕ျဖင့္ ေျဖရွင္းေနရေၾကာင္းေတြ႕ရွိ ရပါသည္။  

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္လုပ္ကုိင္ျခင္း 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းနွင့္ဆည္ေရရရိွမႈအေျခအေနမွာတိုက္ရိုက္သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွပဲ ေက်း႐ြာအားလုံးနီးပါးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

လုပ္ကုိင္မႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္လုပ္ကုိင္သည့္သဘာဝမွာမူ ဆည္ေရ 

ေကာင္းစြာရရိွျခင္း၊ မရရိွျခင္းေပၚမူတည္၍ ကြျဲပားျခားနားပါသည္။ ဆည္ေရရရိွမႈသည္ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး 

အေျခအေနမ်ားကုိ မ်ားစြာဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ ေလ့လာမႈအရ ဆည္ေရေကာင္းစြာရရွိေသာေက်း႐ြာ မ်ားမွလူမ်ားသည္ 

အရင္းအႏွီးမ်ားစြာသံုးစြဲ၍ ကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံသည့္(အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရွိႏိုင္ေသာ)လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း 

လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဆည္ေရေကာင္းစြာမရရိွေသာေက်း႐ြာမ်ားမွလူမ်ားသည္ လုပ္အားအ ေျခခံသည့္ (ေန႕စဥ္လိုအပ္ခ်က္ 

ကိုသာျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ)လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါသည္။ 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈပမာဏသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ေစ်းႏႈန္းရရိွေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ေပးသည့္အခ်က္ျဖစ္ေနပါေသး သည္ - 

လယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္းေစ်းတက္ခ်ိန္အထိ သိုေလွာင္ထား ႏိုင္စြမ္းရွိၾက 

ပါသည္။ အနည္းဆံုး ၄င္းတို႕၏စပါးမ်ားေျခာက္ေသြ႕သည္အထိ သိုေလွာင္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း လယ္သမားလတ္၊ ငယ္မ်ား 

အေနျဖင့္ ယင္းသို႕သိုေလွာင္ထားႏိုင္စြမ္းမရွိၾကပါ။  

စီမံကိန္းအတြက္အက်ံဳးဝင္မည့္ ထိခုိက္လြယ္အုပ္စုမ်ားကုိ ယခုေလ့လာမႈအရဆန္းစစ္ခ့ဲရာ အဓိကအမ်ိဳးအစား (၂) မ်ိဳးကုိ 

ေတြ႕ရိွရပါသည္ -  



 

(၁) ဆည္ေရေကာင္းစြာမရရွိေသာ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေျမယာ (၄)ဧကေအာက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ (အထူးသျဖင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္သည့္) လယ္သမားငယ္မ်ား။ 

(၂) ဆည္ေရေကာင္းစြာမရရွိေသာ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အစုစပ္စုိက္ပ်ိဳးေသာ (သီးစားစိုက္ပ်ိဳးေသာ)လယ္ 

သမားငယ္မ်ား။ 

က်ား ၊ မခြျဲခားမႈ 

ေလ့လာခ့ဲေသာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာအိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္သည္ ပွ်မ္းမွ် (၁၆)စု      (သုိ႕မဟုတ္) 

ေဒသ (၄)ခုအတြင္း ေလ့လာခ့ဲသည့္ေက်း႐ြာ(၁၂)႐ြာအတြက္ ပွ်မ္းမွ်အိမ္ေထာင္စု၏ ၆% ရိွေၾကာင္းေတြ႕ ရိွရပါသည္။ 

သုိ႕ရာတြင္ ၄င္းတုိ႕အနက္ ၅%သည္သာ လယ္သမားငယ္မ်ားႏွင့္ ေျမယာမ့ဲမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ထိခုိက္လြယ္ 

ေသာအမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္အိမ္ေထာင္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္ - မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စဥ္႕ကူးၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တို႕ရွိေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ပိုမိုေတြ႕ရွိရ 

ပါသည္။ အရင္းအႏွီးႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံ၍  အျခားေဒသသို႕ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေသာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 

ဦးေဆာင္သည့္အိမ္ေထာင္စု  ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။  

ေဒသအားလုံးတြင္ အထူးသျဖင့္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္သားရွားပါးမႈေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

လုပ္သားငွားရမ္းရာတြင္ က်ား၊မအလိုက္အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားခြျဲခားမႈမ်ား ေမွးမိွန္လာပါသည္ - ေလ့လာမႈအရ 

လုပ္သားရွားပါးလာျခင္းႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ တြင္ 

ပို၍အခန္းက႑မ်ားကိုယူလာရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ယခင္ကအမ်ိဳးသားမ်ားလုပ္ကုိင္ 

ေသာအလုပ္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္လာရသည္ကုိ ဆုိလုိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက 

အမ်ိဳးသားမ်ားလုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တန္းတူေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ အမ်ိဳးသားမ်ားရရွိေသာ လုပ္အားခမ်ား 

အတိုင္းရရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။  

ေက်း႐ြာအတြင္း အဓိကအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကုိ မေတြ႕ရိွရပါ - 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေက်း႐ြာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၊ 

ေက်း႐ြာေျမယာစီမံခန္႕ခြေဲရးေကာ္မတီကဲ့သို႕ေသာ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အဖြ႕ဲဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ 

အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕သည္ ေရအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႕တြင္ အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္ပါဝင္ၾကေသာ္လည္း၊ မည္သည့္အမ်ိဳးသမီးမွ 

အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိၾကပါ။ သို႕ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ `သုတ္´အဖြဲ႕ ဟုေခၚဆုိသည့္ 

လုပ္သားအုပ္စုမ်ားတြင္မူ  ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။  

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရိွခ့ဲရပါသည္ - အထူးသျဖင့္ 

ကြကဲြာေနေသာမိသားစုမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၏ 

သက္ေရာက္မွဳမ်ားအျဖစ္ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားစြာတို႕က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ၾက ၿပီး၊ 

ထိုသို႕လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ပိုမိုေဝးကြာေသာေနရာမ်ားသို႔ ပိုမုိၾကာျမင့္စြာသြားေရာက္ ၾကပါသည္။ 

သို႕ျဖစ္၍ ၄င္းတို႕သည္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေနရာအသစ္မ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ ျခင္းမ်ားလည္း 

ရွိၾကပါသည္။ သုေတသီမ်ားသည္ ဤေလ့လာမႈအတြင္း ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ 

အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားစြာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ 



 

 

ေက်း႐ြာသားမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ လြတ္လပ္၍ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြမွဲ ရလာဒ္မ်ား 

ေရလႊတ္ေျမာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္း 

ေလ့လာခဲ့ေသာေက်း႐ြာမ်ားရိွ ေဒသခံမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရလႊတ္ေျမာင္းမ်ားျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း 

အစီအစဥ္ကို မည္သည့္လယ္ယာအမ်ိဳးအစားမဆို၊ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမဆို ႀကိဳဆုိၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ 

ေဒသခံျပည္သူအမ်ားစုက ေရလႊတ္ေျမာင္းမ်ားကို အုတ္၊ အဂၤေတတို႕ျဖင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳခ့ဲ ပါသည္။ 

အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ေလ့လာမႈမ်ားအတြင္းတြင္ လယ္ (၂)ဧကေအာက္သာပုိင္ဆုိင္ေသာ လယ္ သမားငယ္မ်ားသည္ 

အျခားလယ္သမားမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ အသစ္တူးေဖာ္မည္ဆုိပါက ၄င္းတုိ႕ ၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကုိ 

စြန္႕လႊတ္ရမည့္အေပၚစိုးရိမ္မွဳမ်ားရိွေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။ သို႕ရာတြင္ VERPs ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႕အပါအဝင္ 

အျခားေက်း႐ြာသားမ်ားက ေရေျမာင္းေျမပုံမ်ားကို ယခင္ကတည္းကပင္ေရးဆြထဲား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  ၄င္းေျမပုံမ်ားတြင္ 

လယ္ၾကားေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ေရလႊတ္ေျမာင္းနယ္နမိတ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 

ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ထုိေျမာင္းနယ္နိမိတ္ျပေျမပံုမ်ားသည္ ဆည္ေျမာင္း မ်ားျပဳျပင္ရန္အတြက္ 

ေျမယာစြန္႔လႊတ္ခုိုင္းျခင္းကုိ္လြယ္ကူေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္းလဲ အဆုိျပဳၾကသည္။  

ေက်း႐ြာရိွလုပ္သားမ်ားကလည္း ေရေျမာင္းမ်ားျပန္လည္ျပင္ဆင္တူးေဖာ္ပါက လယ္သမားႀကီးမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ပုိ မုိရရိွၿပီး 

၄င္းတုိ႕အတြက္လည္း အလုပ္အကုိင္မ်ားပုိမုိရရိွႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကၿပီး၊ ယင္းအစီအစဥ္ကုိ ႀကိဳဆုိခ့ဲၾက ပါသည္။ 

ဆည္ေရေကာင္းစြာမရရွိေသာေက်း႐ြာမ်ားမွ လုပ္သားမ်ားသည္ ေရေျမာင္းမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္သည့္ စီမံကိန္းမွ 

အလုပ္အကိုင္မ်ားပုိမိုရရိွရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။   

ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္(Right of Way) 

ေဒသခံလယ္သမားမ်ားသည္ ဆည္နယ္နိမိတ္သိေသာ္လည္း ထုိေနရာတြင္ သီးႏံွမ်ားစုိက္ပ်ိဳးၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

သုိ႕ရာတြင္ လယ္သမားအား လုံးနီးပါးက ေရေျမာင္းမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖယ္ရွားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

စြျဲမဲစြာေျပာဆုိခ့ဲၾကပါသည္။ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ယင္းဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္ကို 

အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာ္လည္း ၄င္း၏အကြာအေဝးအတိ အက်ကုိမူု မသိရွိၾကပါ။ 

ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း လယ္သမားမ်ားအား ေျမယာမွတ္ပုံတင္လက္ မွတ္မ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ 

ထိုေရေျမာင္းဧရိယာမ်ားကို ခ်န္လွပ္ၿပီးမွသာထုတ္ေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။  

အဆင့္ျမင့္လယ္ယာေဖာ္ထုတ္မွဳစီမံကိန္းမ်ား 

ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္လယ္ယာေဖာ္ထုတ္မွဳအစီအစဥ္သည္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ကိုအသံုးျပဳ၍ သီးႏွံမ်ားကုိ 

ထိေရာက္စြာထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး၊ ေစ်းကြက္သို႕ပိုမိုလက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းကို 

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေစေသာအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သိထားၾကပါ သည္။ သို႕ရာတြင္ အဆင့္ျမင့္လယ္ယာအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ 

လယ္သမားမ်ားက ယင္းအစီအစဥ္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံခ့ဲၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္း၏ 

ေျမညိွေသာအပိုင္း၊ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ေရသြင္းေျမာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေသာအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား 



 

ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အျပင္ အစီအစဥ္ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမယာျပန္လည္ခြေဲဝရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား 

ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။  

စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားေထာက္ပ့ံေပးျခင္းအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္မ်ား 

ေစ်းကြက္ဝယ္လုိအားေကာင္းမြန္ၿပီး၊ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းမြန္ေသာ မည္သည့္နည္းပညာႏွင့္မ်ိဳးေစ့ကုိမဆုိ လက္ခံ 

အသုံးျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားၾကပါသည္ - လယ္သမားမ်ားက ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးၿပီး၊ ကရိကထမ်ားသည့္နည္းစနစ္အ 

သစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ရန္စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း စြျဲမဲစြာ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လယ္သမားႀကီးမ်ားက 

၄င္းတို႕ပိုင္လယ္ေျမ၏ တစ္ဧကခန္႕အက်ယ္အဝန္းတြင္ သ႐ုပ္ျပကြက္ (သို႕မဟုတ္) စမ္းသပ္ကြက္မ်ားတည္ေထာင္ ရန္ 

ဆႏၵရွိၾကပါသည္။ သို႕ရာတြင္ လယ္သမားလတ္/ငယ္မ်ားကမူ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ မ်ိဳးေစ့အသစ္၊ နည္းစနစ္အ 

သစ္မ်ားကိုစမ္းသပ္ရန္အတြက္ မစြန္႕စားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လယ္သမားႀကီးမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားေပၚမူတည္၍သာ 

လက္ခံေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

သင္ယူမႈနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သီအုိရီႏွင့္လက္ေတြ႕ေပါင္းစပ္ထားေသာ သင္ၾကား 

မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ မ်ားစြာႏွစ္သက္ၾကပါသည္ - လယ္သမားမ်ားက အျခားေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သ႐ုပ္ 

ျပကြက္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္ မသင္ယူလိုေသာ္လည္း ၄င္းတို႕ေက်း႐ြာေျမတြင္ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ သ႐ုပ္ 

ျပကြက္မ်ားမွမူ သင္ယူေလ့လာလိုေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်မည့္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ 

လယ္သမားအမ်ားစုက လက္ရွိ ဓမၼာရံု၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ ေက်ာင္းကဲ့သို႕ေသာ 

အမ်ားပုိင္အေဆာက္အဦးမ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳၾကပါသည္။ သို႕ရာတြင္ လယ္သမား မ်ားအေနျဖင့္ ဓမၼာ႐ုံႏွင့္ 

ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာ၏ပိုင္ဆိုင္မႈကို ပိုမိုခံစားရသည့္အတြက္ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားထက္ 

ပိုႏွစ္သက္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ေက်း႐ြာ(၃)႐ြာရွိ လယ္သမားမ်ားက အမ်ားပိုင္ကြက္ လပ္ေျမေနရာတြင္ 

သင္တန္းအေဆာက္အဦးတစ္ခုေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေနရာစီစဥ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း စြျဲမဲစြာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေက်း႐ြာ 

(၂)႐ြာရိွ လယ္သမားအခ်ိဳ႕ကမူ သင္တန္းအေဆာက္အဦးအတြက္ ေျမေနရာငွားရမ္း ရန္အၾကံျပဳခ့ဲပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ 

သင္တန္းရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ မိမိကုိယ္ပုိင္ေျမကုိလႉဒါန္းရန္ (သုိ႕မဟုတ္) အျခားသူမ်ားအား (လႉဒါန္းေစရန္) 

တုိက္တြန္းမွဳမ်ိဳးကို မည္သူကမွ မျပဳလုပ္ခ့ဲပါ။  

 

 

အၾကံျပဳခ်က္ 

လူထုပါဝင္ေသာ ဆည္ေရစီမံခန္႕ခြမဲႈ 

ေအာင္ျမင္ေသာ လူထုပါဝင္သည့္ဆည္ေရစီမံခန္႕ခြမဲႈ စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာရန္ စုိက္ညွိ (ACC) ႏွင့္ ေရအသံုး ခ်သူအဖြဲ႕  

(WUG) တို႕၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္အေရးပါသည္။ ထိခုိက္လြယ္ေတာင္သူမ်ား အပါအဝင္ ေရအသံုးခ်သူအား လံုးကို 

ကိုယ္စားျပဳသည့္ (WUG) မ်ားျဖစ္နိုင္ရန္ (WUG) အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ေရအသံုးခ်သည့္ ေတာင္သူမ်ားက 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္လိုပါသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ (WUG) မ်ား၏အဖြဲ႕ဝင္စည္းမ်ဥ္း၊ (WUG) ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြး 



 

ေကာက္ျခင္း၊ အဖြ႕ဲဝင္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တို႕၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္၊ အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

အဖြ႕ဲစည္း မ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈအေပၚ အေရးယူမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ အရင္းအျမစ္စုစည္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႕ခြမဲႈ၊ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ အဖြ႕ဲတြင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အသိေပးတင္ျပမႈ စည္းမ်ဥ္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးေသာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈပံုစံ၊ သတင္းအခ်က္အလက္  ျဖန္႕ေဝမႈႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိမႈပုံစံအစရိွသည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္းဥပေဒႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္းပံုဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိပါသည္။ 

ထုိ႕ျပင္ ထိခိုက္လြယ္ေတာင္သူမ်ား ပါဝင္မႈရွိ ေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈပုံစံႏွင့္ အခက္အခဲတင္ျပမႈပံုစံတုိ႕ ျဖစ္ေပၚလာ 

ေစရန္ ဂရုျပဳ၍ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္း မ်ားကုိ ေရးဆြဲ ရမည္ျဖစ္သည္။ 

စုိက္ညွိအဖြဲ႕သည္ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္ၿမဲေရး အတြက္ အေျခခံက်စြာအေရးပါေသာ  အဖြ႕ဲျဖစ္သည္။ 

စိုက္ညွိအဖြဲ႕သည္ ေတာင္သူႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အစုိးရဌာနတို႕ၾကားတြင္ ေပါင္းကူးသဖြယ္ အဓိကက်သည့္ 

အခန္းက႑ကိုရယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာတုိင္းရွိ ေရအသုံးခ်ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလဲ 

ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စုိက္ညွိအဖြဲ႕ခြဲ အစည္းအေဝးတုိင္းကို တက္ေရာက္ရန္လိုအပ္သည္။ 

သုိ႕မွသာဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေတာင္သူတို႕ ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ၾကားသိျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႕ျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူႏွစ္ရပ္စလံုးကို ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ စြမ္းရည္ျမွင့္ 

သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခန္းက႑ ပညာေပး အစီအစဥ္ (Civic Education) မ်ားက 

စီမံကိန္းေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ျပည္သူအားလံုးပါဝင္ေသာ တာဝန္ခံေသာ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ စြမ္းရည္ျမွင့္ အစီအစဥ္သည္ မရိွ 

မျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ကိုေတာင္သူႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာနုိင္ငံဝန္ထမ္း ႏွစ္ရပ္ 

စလံုးအတြက္ ေပးအပ္ရန္လိုပါသည္။ နိုင္ငံဝန္ထမ္းအတြက္ လူမႈပူးေပါင္းပါဝင္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတရား (concept on 

social inclusion) က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ (Gender equality) ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ (accountability) 

ဆိုင္ရာသေဘာတရားမ်ားကို ပို႕ခ် ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေရးအသံုးခ်ေတာင္သူမ်ားအတြက္မူ လယ္ယာေျမဥပေဒ 

ဆည္ေျမာင္းဥပေဒ ၊ လူမႈပူးေပါင္း ပါဝင္ေရး သေဘာတရား (Social inclusion) က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ သေဘာတရား 

ေခါင္းေဆာင္မႈ မွတ္တမ္း ျပဳစုထားရွိမႈ နည္းနာ အေျခခံစာရင္းအင္းႏွင့္ 

ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြမဲႈနည္းပညာစသည္တုိ႕ကိုေပးအပ္ရန္လုိေၾကာင္း အဆုိျပဳပါသည္။ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ား အတြက္ 

ရည္ရြယ္ေသာ သင္တန္းမ်ားကိုရိုးရွင္း၍ နားလည္လြယ္ေသာ စာေပႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ပုိ႕ခ်ရန္ 

အထူးအႀကံျပဳပါသည္။  

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္လယ္ၾကားေျမာင္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္အႀကံျပဳခ်က္ 

ဆည္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္လယ္ၾကားေျမာင္းမ်ားျပဳျပင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ျမာင္းနယ္နမိတ္ အတြင္းမွ 

ဖယ္ရွားရန္ အတြက္ ေတာင္သူမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကိုရရွိရန္ အခက္အခဲမရိွနုိင္ပါ။ သို႕ေသာ္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၏ အကူအညီကိုရယူ၍ ေတာင္သူအားလုံုးပူးေပါင္းပါဝင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေသာနည္းလမ္းကိုသံုးမွသာ 

ပိုမုိထိေရာက္ ေခ်ာေမြ႕နုိင္ပါသည္။ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကလည္း ျပည္သူကိုစည္းရံုး ေသာနည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

အၾကံျပဳတင္ျပထား ပါသည္။ ၄င္းတုိ႕ဆုိလုိသည္မွာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ဆည္နယ္နမိတ္အေၾကာင္းကို သိရိွေသာ္လည္း 



 

၄င္းတုိ႕၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကုိ အင္အားသံုး၍ အတင္းအက်ပ္ ဖယ္ရွားေစျခင္းမ်ိဳးကို မလိုလားပဲ စီမံကိန္း၏ 

အက်ိဳးရလာဒ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႕ကို ေကာင္းစြာရွင္းလင္း ေဆြးေႏြး၍ ဖယ္ရွားခိုင္းေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အဆုိပါလူထုစည္းရံုးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို လူထုပါဝင္ေသာ လူထုစည္းရံုးနည္းကိုကၽြမ္းက်င္သည့္ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အကူအညီကို ရယူ၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အႀကံျပဳပါသည္။ 

ဆည္ေျမာင္းျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ေတာင္သူမ်ားေျမယာလက္လြတ္ဆံုးရံႈး မႈမ်ား ရွိနိုင္ရာထိခိုက္လြယ္ေတာင္သူမ်ား 

အထူးသျဖင့္ တစ္ဧကႏွင့္တစ္ဧကေအာက္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ မွ်တခံသာ သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ စီမံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 

အၾကံျပဳပါသည္။ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္း ပညာေပး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္ 

စာေတြ႕ (သီအိုရီ) ႏွင့္လက္ေတြ႔ ပူးတြဲပို႔ခ်ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ပုိမိုအေရးပါသည့္ အခ်က္မွာ ေတာင္သူမ်ားက 

၄င္းတို႔လက္ေတြ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ကြင္းဆင္းေျဖရွင္းေပးရင္း သင္ယူလိုေၾကာင္း 

အဆိုျပဳၾက သည္။ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာႏိုင္ငံ ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူႏွင့္ 

နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

လူမႈေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈအရ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း၏ လုပ္သားေစ်းကြက္အတြင္း က်ား မ အလုပ္အကိုင္ ကြျဲပားျခားနားမႈ 

(ဆိုလိုသည္မွာ က်ားအလုပ္၊ မအလုပ္ ခြျဲခားလုပ္ကိုင္မႈ) ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

အတြက္ လယ္ယာသံုးစက္ ကိရိယာမ်ား ကိုင္တြယ္အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း သင္တန္းမ်ားကို ပုိ႔ခ်သင့္ေၾကာင္း 

အဆိုျပဳပါသည္။ 

လယ္ယာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ၾကီးဌာန၏ မ်ိဳးေစ့ဌာနမွ ေတာင္သူတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳး အစားမ်ားကို ပံ့ပိုးေပး 

ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသအလိုက္ေတာင္သူမ်ား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ မ်ိဳးကိုေလ့လာရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ 

ေတာင္သူပညာေပးသင္တန္းမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားတက္ေရာက္ရန္ အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္ကို ေလ့လာစံုစမ္းျပီးမွ ပို႔ခ်ရန္ 

လည္း အဆိုျပဳပါသည္။ 

ဆည္ေရ ရလာခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူမ်ားက ဝင္ေငြပုံမွန္ရသည့္ သီးႏွံမ်ားကို ပုိမိုတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ အသိပညာေပးရန္လိုအပ္ပါ 

သည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ မိရိုးဖလာစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ စပါးကိုသာ ဖက္တြယ္စိုက္ပ်ိဳးေနခ်င္းထက္ ပံုမွန္ေငြျဖစ္ လြယ္ေသာ 

ဟင္းသီးဟင္း ရြက္အပါအဝင္ ၾကက္သြန္၊ ငရုပ္ အစရိွေသာ  အျခားသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳပါသည္။ 

လယ္ယာေျမအဆင့္ျမင့္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဆုိျပဳခ်က္ 

အဆင့္ျမင့္လယ္ယာေျမ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားက လက္ခံေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္ေစရန္ စီမံကိန္း၏ 

အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ေတာင္သူမ်ား ကစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ 

မေဖာ္မွီ စီမံကိန္းအရည္အေသြးကို သိရွိနားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္မေပၚမီ တိက်ေသာ 

ေျမ တိုင္းတာမႈကို ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနမွ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္။ 

ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ ေျမယာအခ်ိဳးက်စြန္႔လႊတ္ရျခင္းကို ေတာင္သူငယ္မ်ားက 

လက္ခံႏိုင္ရန္ ခက္ခဲၿပီး ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္ရြာမွ 



 

လက္ခံႏိုင္သည့္မွ်တသည့္ ေျမယာခြေဲဝမႈ ပံုစံျဖစ္ေစရန္ စီမံရမည္။ ေတာင္သူငယ္မ်ားအတြက္ တေျပးညီ အခ်ိဳးက် 

ေျမယာစြန္႕လႊတ္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ိဴးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္အဆင့္ျမင့္ လယ္ယာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 

အတြက္ ရပ္ရြာအားစည္းရံုးျခင္းကို ရပ္ရြာ စည္းရံုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ အေတြ႔အၾကံဳရိွသည့္အရပ္ဖက္လူမႈ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းသည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏အားကိုယူ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ႏုိင္ 

ပါသည္။ 

 

အခန္း (၁)။  မိတ္ဆက္ 

၁.၁။ စီမံခ်က္ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ အစုိးရသည္ ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ေထာက္ပံ့ 

ကူညီရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္အားေတာင္းဆိုပန္ၾကားခဲ့သည္။ ဤေတာင္းဆိုပန္ၾကားမႈကို တုန္႔ျပန္ကူညီသည့္အေနျဖင့္ကမာၻ႔ဘဏ္ 

သည္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ား ေစလႊတ္၍ ဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ အၾကိမ္မ်ားစြာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

အဆိုျပဳထားသည္မွာ အဆိုပါစီမံကိန္းကို လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းဟု 

ေခၚဆုိရန္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္နွင့္အတူ အျခားနိုင္ငံတကာနွင့္ 

ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္းကူညီသူမ်ား၏ နည္းပညာနွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ 

အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ား တည္ရွိရာ ပဲခူး 

အေရွ႕ပုိင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးႏငွ့္ စစ္ကိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ဆည္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ နွင့္ ေရသြယ္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

တိုးတက္ေစေရးအတြက္စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ လယ္ယာအေထာက္အကူျပဳ အၾကံေပးျခင္းႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ သီးနွံထြက္တိုးေရး နွင့္ သီးနွံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳထားေသာ 

စီမံကိန္းကို လုပ္ငန္းစဥ္ အပုိင္းငယ္ (၄) ရပ္ျဖင့္ ေရးဆြခဲ်မွတ္ထားသည္။ 

အပိုင္း (၁) ဆည္ေျမာင္းနွင့္ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြျဲခင္း 

ဤအပိုင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံခ်က္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ် လက္ခံနုိင္ေသာဆည္ေျမာင္းနွင့္ 

ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကိုတိုးျမွင့္ရန္၊ ဆည္ေရေပးဧရိယာမ်ား ပိုမုိတိုးတက္လာေစ 

ရန္၊ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းမ်ား၏ အထက္ပိုင္းႏွင့္ေအာက္ပိုင္းရိွ 

ေရသံုးစြသဲူမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခြေဲဝရရိွမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ျဖစ္သည္။  ဆည္ေျမာင္းမ်ား 

နွင့္ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈကို ေအာက္ပါခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအပိုင္းတြင္ ဆည္ေျမာင္းမ်ားနွင့္ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားအတြက္ စမီံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 

ေစရန္၊ ယင္းတို႔အတြက္ လူ႕အရင္းအျမစ္နွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 



 

စနစ္မ်ားနွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါမည္။ အလားတူပင္ 

ဤစီမံကိန္းမွ လက္ရွိလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မီတီကို ပိုမုိတိုးတက္ခိုင္မာလာေစျပီး 

ပါဝင္ပတ္သက္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ားနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

အတြက္ ဆည္ေျမာင္းစီမံခန္႔ခြေဲရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈပံုစံမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္၍ အကူအညီမ်ား ေပးအပ ္

သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤအဆိုပါစီမံကိန္းအေနျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္းခြင္ (၈) ေနရာအတြင္း ေရသံုးစြသဲူမ်ား 

အဖြဲ႔ (WUGs) ေပါင္း (၂၈၀) ခန္႔ကို ျဖစ္ေပၚတုိးတက္လာေစေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စြမ္းရည္ျပည့္ 

အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ႔မ်ား ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရသံုးစြသဲူမ်ားအဖြဲ႔အပါအဝင္ အဆင့္တုိင္းရွိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ ျပဳေပးမည္ျဖစ္ပါမည္။ ေရသံုးစြသဲူ 

အဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားနွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား 

ေပါင္းကူးတံတားအသြင္ ဖန္တီးေပးေရးတို႔အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးနွင့္ အစီအစဥ္စီမံခန္႔ခြမဲႈ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ နည္းပညာသစ္မ်ား 

နွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲရးဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါမည္။ သတင္းျဖန္႔ေဝမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္ ပိုမို 

စိတ္ခ်ရေသာ ဆည္ေျမာင္းႏင့္ွ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးသြားၿပီး စီမံကိန္း 

အရ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြမဲႈစြမ္းရည္ကို ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေရး စနစ္မ်ား၊ အေျခခံ 

အေဆာက္အဦမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေစေရးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ စိုက္ကြင္းဝန္ထမ္းမ်ား ေနရာခ်ထားမႈ 

ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ပါ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအပိုင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာေဒသႀကီး (၄) ခ ု (စစ္ကိုင္း၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ပိုင္း) 

တို႔အတြင္းရွိ အစီအစဥ္ (၈) ခုအတြင္းဝယ္ ေျမဧရိယာေပါင္း (၄,၀၀၀) ဟက္တာခန္႔တြင္ ဆည္ေျမာင္းနွင့္ ေရသြယ္ေျမာင္း 

မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြမ်ားကို 

ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေငြေၾကးရန္ပုံေငြမ်ားကို ေျမာင္းမႀကီးမ်ား ေရစီးေရလာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 

ေရအနယ္ထုတ္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္၊ ဆည္ေျမာင္းမ်ားနွင့္ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားမ ွ ရႊံ႕ညြန္မ်ားဖယ္ရွားျခင္းစနစ္မ်ားႏွင့္  

တာတမံမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေစေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ဤစီမံခ်က္သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေရးႏငွ့္ လယ္သမား 

မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သီႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ သမားရိုးက် လယ္ယာေျမ 

ေရေပးသြင္းမႈစနစ္မ်ား (လယ္ယာတစ္ကြက္မွ တစ္ကြက္သို႔ေရေပးသြင္းျခင္း) အေပၚ မွီခိုေနရျခင္းမ်ားကို အဆံုးသတ္ 

ေစရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာစနစ္ ႏွစ္ခုသံုးခုအတြင္း စမ္းသပ္ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေထာက္အပံ့ 

မ်ားေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းကို ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန (SLRD) ၏ 

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္နွင့္ လယ္ယာေျမဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေရ႕ွေျပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ လက္ရွိ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္  အားျဖည့္ကူညီပါမည္။ အေျခခံ 

အေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အထူးဦးတည္ခ်က္ထား၍ ေလ့လာေရြးခ်ယ္ထား 

ေသာ ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ 

အခ်င္းခ်င္းပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျဖစ္နိုင္ေျခေလ့လာခ်က္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 



 

ပုဂၢလိကႏွင့္အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုမႈကုိ ျပန္လည္ကာမိေစေရး၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

အကဲခတ္မႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ အလားအလာမ်ား၊ အရင္းအႏွီး စီမံ 

ခန္႔ခြမဲႈ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားႏိုင္မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ တာတမံမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ားအတြက္ ပင္မ 

စီမံခ်က္မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။  

အပိုင္း (၂) လယ္ယာက႑ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳျခင္းနွင့္ နည္းပညာဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား 

ဤအပုိင္းတြင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္နွင့္ လယ္ယာ 

ထြကက္ုန္တိုးျမင္႔ေစရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဆည္ေျမာင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလက္ခံၾကိဳဆိုမည့္ ဦးတည္ခ်က္ 

ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနွင့္ လယ္ယာက႑ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္မွန္းပါသည္။ အပိုင္း (၁) ေအာက္ရွိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဆည္ေျမာင္း 

စီမံခ်က္မ်ား၏ တိုးတက္မႈရရွိလာမည္မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရပုိမိုရရွိလာေစျခင္းႏွင့္ ေရထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ ပုိမိုတိုးတက္လာေစျခင္း 

ဟူေသာ ရလဒ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး 

ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား အတြက္ အပုိင္း (၂) တြင္ ေဖၚျပထားရာ  ဤအစီအစဥ္အရ လယ္ယာက႑ဆိုင္ရာ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးသီးႏွံ ပမာဏတုိးျမွင့္ျခင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္လာေစျပီး ဆန္စပါး 

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ ွ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆီထြက္သီးနွံမ်ားနွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကဲ့သို႔ေသာ ေရကိုပိုမိုအက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်ေစႏုိင္ေသာ 

သီးႏွံမ်ားကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးလာႏိုင္ေပမည္။  ဘက္စံုသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ႏင့္ွ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈဆိုင္ရာ 

အသိမ်ားတိုးတက္ေစျခင္း၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ထုတ္လုပ္မႈႏငွ့္ အဆင့္ျမင့္ေျမၾသဇာမ်ား သံုးစြျဲခင္းျဖင့္ ေရအေျခအေနကုိ ပိုမုိ 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျပီး ထြက္ကုန္မ်ားလည္း တိုးတက္လာကာ အျခားေသာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈ 

လယ္ယာလုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္မ်ားကိုလည္း ရရွိလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းပညာမ်ားအား ဦးတည္ထားေသာ 

ဆည္ေျမာင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ဤအပိုင္းတြင္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူလက္ခံမႈမ်ား (ဥပမာ - အမ်ားျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ား) တြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ပိုမုိ 

တုိးတက္လာေစျပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္၏ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 

အစီအစဥ္အေနျဖင့္ လက္ရွိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ 

အစီအစဥ္အရ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရန္ပံုေငြ၊ ေခတ္မီ နည္းပညာရပ ္

ဆိုင္ရာဗဟုသုတ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္ 

အစရိွသည္တို႔တြင္ အားနည္းေနလွ်က္ပင္ရွိေနပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္း 

မ်ား (အဓိကအားျဖင့္ Hybrid မဟုတ္ေသာ စပါးမ်ား၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပဲျခမ္းမ်ားႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားမွာမူ ပုဂၢလိကက႑မ ွ

ထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိေပ) ကိုေတာင္သူလယ္သမားအေျချပဳ မ်ဳိးေစအ့ေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္အေျခခံအေဆာက္ 

အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္မ်ားကို အားျဖည့္ေပး 

ျခင္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ဤအစီအစဥ္မွ လယ္ယာေျမအတြင္းမ်ဳိးေစ့ပြားမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း 



 

မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္မ်ဳိးေစ့မ်ားကို လယ္သမားမ်ားသို႔ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းစေသာ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

ကို အားေပးကူညီသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆင့္ျမင့္ေျမၾသဇာမ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ားရိွ ေျမအမ်ဳိးအစားအသီးသီးတို႔တြင္ 

သံုးစြျဲခင္းျဖင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းမ်ားတိုးတက္လာေစျပီး ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြမဲႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ႔ခ်လုိက္ေသာ္လည္း 

၄င္းတို႔တြင္ သင့္တင့္ေသာအာဟာရဓါတ္မ်ား ပါဝင္မႈကိုလည္း အေထာက္အပ့ံျပဳေစႏုိင္ၿပီး ထုတ္ကုန္သီးႏွံအသစ္မ်ား၏ 

အလားအလာအေပၚ အျပည္႔အဝအက်ဳိးရရွိႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

အင္းဆက္ပိုးမႊားနွင့္ ေရာဂါတုိ႔ေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးဆံုးရွဳံးမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ဆံုးရႈံးႏိုင္မႈမ်ားကုိ 

ထုတ္ေဖၚတင္ျပျပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္ 

တင္မႈျဖင့္ အင္းဆက္ပိုးမႊား ကာကြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြမဲႈ နည္းပညာအေပၚ အေျခခံ၍ စီမံကိန္းတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 

အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ နမူနာပုံစံ ျပႆနာမ်ားကို ခြျဲခားေဖၚထုတ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ျပဳႏုိင္ေပမည္။ ဤလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္  တိုးတက္ေသာလယ္ယာအေလ့အက်င့္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားအားလံုးကို ဦးတည္ထားေသာ 

လယ္သမားမ်ားထံသို႔ အဆင့္ျမင့္လယ္ယာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လယ္သမားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ 

မ်ား၊ နည္းပညာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျချပဳ၍  ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္မ်ား 

ကို သတင္းျဖန္႔ေဝထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  ဤစီမံကိန္းသည္ ေက်းရြာ တိုးခ်ဲ႕ပညာေရးဌာန 

မ်ားျပဳျပင္မြမ္းမံေရး၊ တိုးတက္ေသာနည္းပညာရပ္မ်ား၏ သရုပ္ျပအေဆာက္အဦမ်ားတည္ေဆာက္ေရး၊ ေလ့က်င့္သင္တန္း 

ပို႔ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ထပ္ဆင့္ပညာေပးေရး 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ပါ ကူညီေထာက္ပံ့ 

ေပးပါမည္။   

ဤအပိုင္းတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စက္ယႏၱရားမ်ား၊  အေသးစားလယ္ယာေျမ 

စနစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ေစမည့္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္သရုပ္ေဖၚျပသ 

မႈမ်ားႏွင့္ ဦးတည္သတ္မွတ္ထားေသာ ဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ားတြင္ စက္ယႏၱရားဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ 

ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္အရ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မိတၱီလာစက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းအား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ 

အဆင့္တိုးျမွင့္ေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေခတ္မီနည္းစနစ္အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ 

စက္ျပန္အလုပ္ရံုမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စက္မႈ 

ဌာနမ်ားမွဝန္ထမ္းမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား 

ပို႔ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း ဧရိယာမ်ားရွိ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (၄) ခု အတြက္ စက္ယႏၱရားမ်ား 

ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္ဆင္ေရးအလုပ္ရံုမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လယ္သမားမ်ားသို႔ ရာသီဥတုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး နည္းပညာရပ္မ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးၿပီး 

အပူပုိင္းေဒသမ်ားရွိ အေသးစားလယ္ယာလုပ္ငန္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ကုန္က်စရိတ္အလိုက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ 



 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ႔ေပးၿပီး လယ္သမားမ်ားအတြက္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပး 

မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အပိုင္း (၃) စီမံကိန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႔ဲ (PMU) ကို တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဖြဲ႔တြင ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ 

ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ နည္းပညာႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ၿပီး ၄င္းတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္း 

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေရး ဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္ (MPU) တြင္ အခ်ိန္ျပည္႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္း၏ အပိုင္းက႑အသီးသီးကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ က႑ငယ္အလိုက္ ဌာနဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 



 

၃ The two social safeguard policies are available on the following sites: OP 4.10 (Indigenous Peoples) 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20553653~menuPK:456418
5~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html; and OP 4.12 (Involuntary Resettlement) 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064610~menuPK:456418
5~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html 
 

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႔မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ (MPU) သည္ စီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရး၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ အကာအကြယ္ေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ား 

ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ ဌာနတြင္းႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားမွ စီမံကိန္းေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈစနစ္မ်ားပါဝင္ေသာ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္သည့္ အလံုးစံုေသာညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ရွိသည္။ 

ျပင္ပမွ အၾကံေပးမ်ားအေနျဖင့္ ဧရိယာအတြင္း လိုအပ္ေသာ (MOAI) ၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္မႈ 

စြမ္းရည္ကို  ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္ ျဖည္႔တင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအပိုင္းမွ စီမံကိန္းေစာင့္ၾကည္႔ 

ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈစနစ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ႏွင့္ တြဖဲက္နည္းပညာအႀကံေပး 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံအစီအစဥ္မ်ား၊ ျပင္ပမွငွားရမ္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လစာေငြမ်ား၊ 

ရံုးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ေပးပါမည္။  

အပိုင္း (၄) အေရးေပၚအေျခအေနအေပၚတုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ 

ဤအခန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အျခားအပိုင္းက႑မ်ားမွ ေဘးအႏၱရာယ္နွင့္ အေရးအေပၚအေျခအေနမ်ားကုိ 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာအခါတုိင္း အလွ်င္အျမန္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး 

ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ခ်ထားေပးျခင္းတို႔ကို ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခြင္ျပဳေပးရန္တုိ႔ 

ျဖစ္သည္။  

၁.၂ ။ လူမႈေရးဆုိင္ရာအကဲျဖတ္မႈ (SA) ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

ဤလူမႈေရးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈ (SA) အေနျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ -  

၁) စီမံကိန္း၏ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ စာရင္းဇယား၊ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး 

ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ ခစံားရႏိုင္သူမ်ားအား အက်ဳိးခံစားရမႈမ်ားကို အမ်ားဆံုးရရွိေစရန္ အႀကံျပဳ 

ခ်က္မ်ားေပးရန္၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္႔ ဆိုးက်ဳိး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရး တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

၂) လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ လူမႈေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ 

မူဝါဒ (၂) ရပ ္(ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား)၃ ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

အေပၚအႀကံျပဳေပးရန္။ လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔၏ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာပံုစံခ်မႈမ်ားကို တင္ျပသြားမည္ 

ျဖစ္သည္။  ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အတြက္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပံုစံခ်မႈမ်ားအတြက္ 

အကူအညီမ်ားေပးအပ္ၿပီး လူမႈေရး၏သက္ေရာက္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 

အစီအစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီမံကိန္းအား အစီအစဥ္တက် 

ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ အဆိုျပဳထားေသာ ဆည္ေျမာင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအား စိစစ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း 
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၄ Sin Thay irrigation scheme is located in Nay Pyi taw council which is administratively separate from but is similar in demographic, 
socioeconomic, topographical and other relevant characteristics to Bago East region. 

ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မူဝါဒဆုိင္ရာ မူေဘာင္ (PRF) အတြက္ 

သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္အတူ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (ESMF) ႏွင့္ 

လူမ်ဳိးစုငယ္မ်ားစီမံခ်က္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (EMPF) မ်ားအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤ (SA) ၏ အကဲျဖတ္မႈအရ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ဆည္ေျမာင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (၄) ခုကိုလည္း 

အဆိုပါစီမံကိန္းေအာက္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္ (၄) ခုကုိ 

ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာေဒသမ်ားမွ ေဒသ (၃)၄ ခုတြင္ ပုံစံက်ဆည္ေျမာင္းဆိုင္ရာ 

အစီအစဥ္မ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာပံုစံမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ အစီအစဥ္ 

(၄) ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူမႈစီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသတြင္းလူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အျခား 

ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ သံုးသပ္စဥ္းစားႏိုင္ၿပီး 

ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ အျခား ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း စီမံကိန္းကာလအတြင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အဆိုပါေဒသ 

မ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား 

ေလ႔လာမႈအရ ေသခ်ာစြာစိစစ္ၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွမည္ဆိုပါက အစီအစဥ္ (၄) ခုအနက္မွ မည္သည္ကိုမဆို ျပန္လည္ 

ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ 

သြားရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ နည္းပညာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေသာ ပိုမုိ 

အေသးစိတ္သည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈ အျပည့္အစံုကုိ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ႔လာမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ (၄.၁၀) ႏငွ့္ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္၊ အကယ္၍ (EMPF) အရ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ေတြ႔ရိွ 

ရေသာ လူမ်ဳိးႏြယ္စုဆိုင္ရာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ 

ေဒသမ်ားရိွ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာမႈအရ အကဲျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ျဖစ္သည္။ 

၁.၃ ။ နည္းစနစ္အသုံးျပဳမႈ 

ဤေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္သည္ အဓိကအားျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ သုေတသန ျပဳလုပ္နည္းမ်ားကို 

အသံုးျပဳထားပါသည္။ (SA) သည္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ကဲ႔သို႔ေသာ အရည္အေသြးအားျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္ေသာ 

အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အုပ္စုဖြ႔ဲေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ အဓိကက်ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကိုအသံုးျပ၍ 

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆည္ေျမာင္းမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေျမျပင္အေနအထား ေလ့လာခ်က္မ်ားကိုလည္း 

လူအမ်ား၏အျမင္ကို လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ နားလည္ 



 

၅ The SA was conducted under a contract with FAO, which also provided technical support.   

သေဘာေပါက္ လာေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။ ျဖစ္ရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားမွာလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထင္ဟပ္ 

မႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈ၏ တိက်ေသာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစရန္အသံုးခ်ပါသည္။ 

ေလ့လာခ်က္အရ ပထမဦးစြာ က်ယ္ျပန္႔ေသာလူမႈစီးပြားေရး၊ ေဒသလူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခား 

ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းေဒသ (၃) ခု၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍ 

ေဒသ (၃) ခုအတြင္း ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာဧရိယာမ်ားအတြင္းသက္ဆိုင္သည္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ား 

အေပၚတြင္ အကဲျဖတ္တင္ျပထားပါသည္။ 

စီမံကိန္းအရ ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ ဧရိယာမ်ား 

အတြင္း ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအစီအစဥ္အရ အလားအလာရွိေသာ စီမံကိန္းဧရိယာမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္လာ 

မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာခ်က္အရ ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္ (၄) ခုအေပၚ အေသးစိတ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပထားၿပီး 

အထက္တြင္ ေဖၚျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ေလ့လာခဲသ့ည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္မ်ားအၾကား ေယဘုယ် 

က်ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖၚျပထားပါသည္။  

၁.၃.၁ ပုံစံျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ကြင္းဆင္းေကာက္ယူရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာမႈ ျပဳလုပ္ေသာအဖြဲ႔သည္ ႀကိဳတင္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားတည္ရိွရာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ရွိၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႔ကို အဓိက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔တို႔မ ွ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားျဖင့္ပူးေပါင္း 

ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။၅ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရာ (၄) ခုမွာ ဆင္ေသ (မႏၱေလးတိုင္း 

ေဒသႀကီး၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္)၊ ဆြာေခ်ာင္း (ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးအေရွ႕ပိုင္း၊ ေရတာရွည္ျမိဳ႔နယ္)၊ မာလဲနတ္ေတာင္ 

(မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္) ႏငွ့္ ေျမာက္ယမား (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္) တို႔ျဖစ္ၾကျပီး ၄င္းတို႔၏ 

ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပထဝီေဒသဆိုင္ရာ ျခားနားခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပဏာမ 

အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။  

ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ ကြင္းဆင္းေကာက္ယူရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလ့လာခဲ့ေသာ 

အစီအစဥ္တစ္ခုစီမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်းရြာ (၃) ရြာမွာ ၄င္းတို႔၏ ဆည္ေျမာင္းေရ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အကြာအေဝးေပၚ 

မူတည္၍ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိႏိုင္မႈသည္ ကြျဲပားျခားနားၾကျပီး ဆည္ေျမာင္းေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အကြာအေဝးေပၚမူတည္၍ 

ဆည္ေျမာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိမႈမွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ်ား၏ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏိုင္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အလားတူစြာပင္ အဓိကေျမာင္းမႀကီးႏွင့္နီးေသာ ရြာတစ္ရြာ၊ အလယ္ 

အလတအ္ကြာအေဝးတြင္ရွိေသာ ရြာတစ္ရြာနွင့္ ေျမာင္းအဖ်ားပိုင္းရွိ ရြာတစ္ရြာတို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ထပ္မံ၍ 

ဆင္ေသဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ဆြာေခ်ာင္းဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္းအစအီစဥ္တို႔မ ွရြာနွစ္ရြာတို႔ကိုလည္း ၾကိဳတင္ 

စမ္းသပ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ေနရာအျဖစ္ လွည့္လည္ခဲ့ပါသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ (SA) သည္ အခ်က္အလက္ကြင္းဆင္း 

စုေဆာင္းရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ရြာေပါင္း (၁၄) ရြာသို႔ လွည့္လည္ ေလ့လာခဲပ့ါသည္။ လူမႈေရး အကဲျဖတ္မႈဆိုင္ရာ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာ ေကာက္ယူေရးအဖြဲ႔ (၂) ဖြဲ႔သည္ ေဒသႀကီး (၃) ခ ုအတြင္းရွိ ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္ (၄) ခုအတြင္းရွိ 

ေက်းရြာေပါင္း (၁၄) ရြာသို႔ (၂) ရက္တာလွည့္လည္ၿပီး ကြင္းဆင္းအႀကံေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။  



 

  

၁.၃.၂ (SA) ၏အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္႔  လြပ္လပ္ေသာ၊ ႀကိဳတင္အသိေပးထားေသာ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း 

(SA) ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္ရွိ လယ္သမားမ်ား၊ ေျမယာပမာဏအမ်ိဳးမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္သူ၊  

ေျမယာမ့ဲလုပ္သားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လြတ္လပ္ၿပီး၊ ေရွးဦးက်ေသာ၊ ဗဟု 

သုတျပည့္ဝေသာ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ (SA) အဖြဲ႔သည္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား 

ပါဝင္ေသာ ေက်းရြာရွိ တရားဝင္ႏွင့္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ ေျမာင္းေခါင္းမ်ား 

(ေရအသုံးျပဳသူမ်ား အဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား)၊ ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲပ့ါသည္။ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ 

အဖြဲ႔သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လူနည္းစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲၾ့ကပါသည္။ 

ေအာက္တြင္ ရွင္းလင္းေဖၚျပထားသည္မွာ အဆိုပါစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာ ေဒသတြင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စု 

မ်ားစြာ မေတြ႔ရိွရပဲ ဆိုခ႔ဲျပီးေသာလြတ္လပ္ၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားေသာ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ရွမ္းလူမ်ဳိးစုႏွင့္လည္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 

ကရင္ဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကရင္ႏွင့္ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို႔ တည္ရွိေနရာ ပဲခူးႏွင့္ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အေၾကာင္းသတင္းမ်ားရရွိရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။  

၁.၃.၃ ေျဖၾကားသူအေရအတြက္ 

ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ေက်းရြာအဆင့္ လူဦးေရ 

(၃၅၅) ဦးေက်ာ္တို႔အား ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ (၂၀%) မွာ အမ်ိဳးသမီးေျဖၾကားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 

အဆင့္တြင္ အထက္ေဖၚျပပါအစိုးရဌာန (၄) ခုမွ တာဝန္ရွိသူ (၁၅) ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။  

၁.၄ ။ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ား 

အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ 

ေလ့လာမႈ၏ အႀကီးမားဆံုး ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 

ကြင္းဆင္း အခ်က္အလက္စုေဆာင္းရာတြင္ ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ကြင္းဆင္း အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း 

အတြက္ အခ်ိန္ (၂) ရက္သာရရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အတြက္ (၁) ရက္သာရရိွပါသည္။ ေပးထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာန 

ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္ၿပီး၊ (SA) အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ 

လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ၾကေပ။ ေက်းရြာအဆင့္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းရာတြင္လည္း အထူးသျဖင့္ အေစာပုိင္း 

မုတ္သံုသီးႏွံနွင့္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈမရွိေပ။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ 

ယင္းတို႔၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနရေသာၾကာင့္ (SA) အဖြဲ႔အား ညဦးပိုင္းအခ်ိန္ကိုသာေပးႏိုငၾ္က 

ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ညအခ်ိန္တြင္ (FGDs) လုပ္ေဆာင္ရန္လံုေလာက္ေသာ အလင္းေရာင္မရသျဖင့္ အဆင္မေျပ 



 

လွေပ။ ထို႔ျပင္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လွည္႔လည္ရန ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္  

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္နွင့္ အားစိုက္မႈမ်ားစြာလိုအပ္ခဲ့ျပန္သည္။ 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ လူဦးေရႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုအခ်က္အလက္မ်ား ရယူေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား 

ေက်းရြာႏွစ္ရြာတြင္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည္မွာ လူဦးေရနွင့္မ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္စု 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံတြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းမရွိပဲ၊ ရြာတြင္ေနထိုင္ျခင္းမရွိေသာ (သို႔မဟုတ္) ထိုအခ်ိန္တြင္ေက်းရြာ၌ 

ရွိမေနေသာ စာေရးမ်ား၏ လက္ဝယ္ရွိေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မရယူနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ေက်းရြာ 

အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား မထားရွိသည့္တိုင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္မူ 

မိတၱဴမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားသင့္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမ ွ ရပ္ရြာအေရးကိစၥမ်ားတြင္ တက္ၾကြၿပီး 

စိတ္ဝင္စားသူမ်ားတြင္သာ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားအား သိမ္းဆည္းထားတတ္ၿပီး ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ေက်းရြာအုပ္စု 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ စာေရးမ်ားလက္ဝယ္၌သာ သိမ္းဆည္းထားေလ့ရွိၾကသည္။  

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း OP (၄.၁၀) ပါ ဌာေနလူထုမ်ား၏ 

လိုအပ္ခ်က္အရ ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္ႏငွ့္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္လယ္ယာေျမ တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

သတ္မွတ္ရာတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာသံုးသပ္ခ်က္အျပည့္အစံုကို ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခ့ဲပါသည္။ 

အခန္း (၂) : တရားဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ားနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္မူေဘာင္ 

တရားဝင္ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ (၂၀၁၀) ခုနွစ္တြင္ သန္း (၆၀) နီးပါးေရာက္ရွိခဲ့ျပီ 

ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအနက္ လူဦးေရအမ်ားဆံုး မ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ၏ သံုးပုံ 

နွစ္ပံုခန္႔ပါဝင္ကာ အျခားေသာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွာ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ရွိၾကပါသည္။ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူဦးေရအမ်ားစုသည္ ျမစ္ဝ 

ကြ်န္းေပၚနွင့္ အလယ္ပိုင္း(တိုင္းေဒသႀကီးခုႏွစ္ခုပိုင္းျခားထားပါသည္) တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေနထိုင္ၾကျပီး အဓိကတိုင္းရင္း 

သားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွာ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ မ်ားစြာေနထိုင္ၾကျခင္းမရွိပ ဲ အမ်ားအားျဖင့္ နိုင္ငံနယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ 

ျပည္နယ္ (၇) ခ ု (ကယား၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း) တို႔တြင္ေနထုိင္ၾကသည္။ တရားဝင္ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ 

စာရင္းအရ အဓိကတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ရွမ္း (၉%)၊  ကရင္ (၇%)၊ ရခုိင္ (၄.၅%)၊ ခ်င္း 

(၂%)၊ မြန္ (၂%)၊ ကခ်င္ (၁.၄%)၊ ကယား (၁%) ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားတြင္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား အဓိက 

ပါဝင္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုႀကီး (၈) ခုရွိၿပီး၊ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စိတ္ (၁၃၅) ခုရွိၾကျပီး 

ဘာသာစကား (၅) မ်ိဳး (တိဘက္-ဗမာ၊ မြန-္ခမာ၊ ထိုင္း-ခဒိုင္း၊ မြန္-မင္၊ မာလာယို-ပိုလီနီးရွမ္း) တို႔ပါဝင္ပါသည္။ လူနည္းစု 

တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားအတြက္ လူဦးေရစာရင္းဇယားမ်ားမရိွပါ။ 

(၂၀၀၈) ခုႏွစ္၊ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၁)၊ အပုိဒ္ (၂၂) အရ ျပည္ေထာင္စု 

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားအားလံုးတို႔၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ 

အႏပုညာနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တိုးတက္ဖြ႕ံျဖိဳးရန္ အကူအညီမ်ားေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။ အလားတူ ေဖာ္ျပ 

ထားသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံေတာ္သည္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ျဖစ္သည္။ 

 တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ အႏုပညာတို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေစရန္၊ 



 

 တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏အၾကား စည္းလံုးမႈ၊ အျပန္အလွန္ခ်စ္ခင္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ကူညီမႈတို႔ကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ 

 ဖြ႔ံျဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 

ပညာေရးအပါအဝင္ လူမႈ-စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ကို အားေပးရန္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔အတြက္တူညီေသာအခြင့္ 

အေရးမ်ားကို ေပးအပ္ထားၿပီး၊ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္း ၄င္းတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာအစဥ္အလာတို႔ကို 

ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ (၁၉၉၁) ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား 

မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ တည္ေဆာက္ရန္၊ တကၠသိုလ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခင္မင္ 

ရင္းႏွီး၊ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ပညာသင္ယူလ်က္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ား 

အေပၚနားလည္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ကို  

ျမွင့္တင္ရန္စေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားစြာ ပါဝင္သည္။  

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔ႏငွ့္ သီးျခားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဗဟိုအစိုးရတာဝန္ခံကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔မ်ား မရွိပါ။ 

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အဓိကတိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုအမ်ားစုမွာ ျပည္နယ္ (၇) ခုတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကျပီး ကိစၥရပ္ 

မ်ားအတြက္ အဓိကတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္ပါသည္။ ယခင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေဒသအမ်ားစုအားလႊမ္းျခံဳႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးရာ 

အခြင့္အာဏာကုိ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအဖြဲ႔မ်ားအားေပးအပ္ထားပါသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ (NGOs) 

အဖြဲ႔မ်ား၏ မၾကာမၾကာအကူအညီေပးမႈျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ အျခားျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကျပီး 

ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ ယေန႔တိုင္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။   

လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မွာ တိုးတက္မႈရွိလာၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၌ အားတက္သေရာ ပါဝင္ေဆာင္ 

ရြက္လွ်က္ရွိၾကျပီး ထိုေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

မူဝါဒဆုိင္ရာမ်ား အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမုိအေရးပါေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။   

အပုိင္း (၃) း က႑အလုိက္ သတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္ 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထားေသာ နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ (၂၀၁၀-၂၀၁၁) ခုႏွစ္ 

တြင ္ (GDP) ၏ (၃၀%)၊ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ဝင္ေငြ၏ (၁၃.၇%)နွင့္ လုပ္သားအင္အား၏ (၆၀%)၆ တို႕ကို အေထာက္အကူျပဳ 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ႔သည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကစီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ “စုိက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံ၍ အျခား 

စီးပြားေရးက႑မ်ားကိုလည္း ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ စက္မႈႏိုင္ငံေတာ္ 

တည္ေဆာက္ရန္” ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို (၁၉၉၂-၁၉၉၃) ခႏွုစ္ကတည္းက ဘက္စံု 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ ေအာက္ေဖၚျပပါမူဝါဒမ်ားသည္ အဆိုျပဳတင္ျပထားေသာ 

စီမံကိန္းမ်ား၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မ်ားကို မ်ားစြာေဖၚေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   

၁။ ထြက္ႏႈန္းျမင့္မားၿပီး အရည္အေသြးေကာင္း မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္သံုးစြမဲႈတို႔အတြက္ အေလးေပးရန္။ 



 

 

၂။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္  

ေခတ္မီစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာမ်ား ေဝမွ်ေပးရန္အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ား ေထာက္ပံ႔ေပးရန္။ 

၃။ မူလတန္းႏငွ့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသို႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဗဟုသုတမ်ားကို သင္ယူသိမွတ္ 

ေစရန္။ 

၄။ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး သိပၸံေက်ာင္းမ်ားနွင့္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္တို႔မ ွ ထူးခြ်န္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ 

ရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္။ 

၅။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ သုေတသနနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

မ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန။္ 

၆။ လယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးနွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္။ 

၇။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ထြက္ကုန္မ်ားအတြက္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းရရွိေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ရန။္ 

၈။ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ႔က်ေစေရး၊ အရည္အေသြးျမင့္သီးႏွံမ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး၊ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ 

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ ခိုင္မာမႈရွိေစေရးတို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန။္ 

၉။ သမားရိုးက် လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွ စက္မႈလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသို႔ ေျပာင္းလဲေစေရး တြန္းအားေပးရန္။ 

၁၀။ ဆည္ေျမာင္းေဟာင္းမ်ား၊ ေရတင္စနစ္မ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ေရစနစ္မ်ား တို႔အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

၁၁။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွသည္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လႈပ္ရွားမႈ 

မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးရန္။ 

၁၂။ ေစ်းကြက္ခိုင္မာမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ သီးႏွံ 

ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္။ 

၁၃။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရရွိလာေစေရး တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္။ 

၁၄။ တည္ဆဲ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအား လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏငွ့္ လိုက္ေလ်ာ 

ညီေထြမႈ ရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ မူဝါဒနံပါတ္ (၁၊ ၂၊ ၆၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀ ႏွင့္ ၁၂) တို႔ကိုမွန္ကန္စြာ သေဘာေပါက္ 

သိျမင္ရန္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးၿပီး ထို႔အျပင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္အေနျဖင့္ အထက္ပါလယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး 

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားအေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းနွင့္ ပူေပါင္းပါဝင္ျခင္းအေပၚ အေျခခံ၍ အဆိုျပဳထားေသာစီမံခ်က္သည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 

အႏစ္ွသာရကို စိမ့္ဝင္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ၾကီးဌာန၏ မူဝါဒမ်ားကုိလည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတို႔၏ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို သိျမင္သေဘာေပါက္ လာႏိုင္ပါသည္။



 

 

အခန္း (၄) း အလားအလာရိွေသာ စီမံကိန္းဧရိယာမ်ား၏ ပထဝီအေနအထား၊ 

လူဦးေရစာရင္းဇယား ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား 

စစ္ကိုင္း၊ မႏၱေလးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (၃) ခုတြင္ လူဦးေရ (၂၁) သန္းနီးပါးေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး နိုင္ငံလူဦးေရ၏ 

(၃၅%) ပါဝင္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုတိုင္းေဒသႀကီး (၃) ခုသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ပစၥည္း 

အား စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းနွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးထြန္းကားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

အေနျဖင့္ အလြန္ထူးျခားေနေပသည္။ စစ္ကိုင္းနွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အဓိကတူညီေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား 

မွာ စပါး၊ ေျမပဲ၊ ပအဲမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႏမွ္း၊ ဝါဂြမ္း၊ သရက္တို႔ျဖစ္ၾကျပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္  ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ပိုမုိထြက္ရွိၿပီး၊ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္မူ ဂ်ံဳ ပိုမိုထြက္ရွိေပသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္မူ အဓိကအားျဖင့္ စပါးစုိက္ပ်ဳိးထြက္ရွိၿပီး 

ၾကံပင္နွင့္ နွစ္ရွည္သီးပင္မ်ား (ဒူးရင္း၊ မင္းဂြတ္သီးႏွင့္ ၾကက္ေမာက္သီး) မ်ားလည္း စိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိသည္။      

တိုင္းေဒသႀကီး (၃) ခုတြင္ လယ္၊ ယာ၊ ကိုင္း၊ မုရင္းလယ္နွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမအမ်ိဳးအစား မ်ားစြာေတြ႔ရသည္။ 

သို႔ရာတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္မူ ယာေျမ၊ ကိုင္း၊ မရုင္းေျမတို႔ ပိုမုိမ်ားျပားၿပီး 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္မူ လယ္ေျမပုိမိုေပါမ်ားသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ေဒသႀကီး (၂) ခ ုအထူးသျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း 

ေဒသႀကီးတြင္ (၁၉၉၀) ႏငွ့္ (၂၀၀၀) ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ လယ္ေျမပိုမုိ 

ပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။ ယခင္က စစ္ကိုင္းႏငွ့္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး (၂) ခုသည္ ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုသာ အဓိကထားခဲ့သည္။ 

ယခုအခါ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေတာင္ပုိင္းသည္ ကမာၻ႔အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးဆန္ (ေဒသအေခၚ “ေရႊဘုိ 

ေပၚဆန္း” ဆန္) ကုိ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္လာခဲသ့ည္။  

လယ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ စိုစြတ၍္ရႊံ႕ထူေသာ ေျမျပန္႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ 

ေသာေျမကုိ လယ္ေျမဟုေျမစာရင္းဌာနမ ွသတ္မွတ္ထားၿပီး စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြကသ္ာအသံုးျပဳသည္။ လယ္ေျမမ်ားသည္ 

အမ်ားအားျဖင့္ မိုးေရခ်ိန္ျမင့္မားေသာ ေဒသမ်ားတြင္တည္ရွိၾကသည္။ ယာကို ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ရွိေသာ 

ေျခာက္ေသြ႔ေျမဟု ယူဆနိုင္သည္။ ယာေျမသည္ မိုးနည္းေျခာက္ေသြ႔ေသာေဒသနွင့္ မိုးအလယ္အလတ္ ရြာေသာေဒသ 

မ်ားတြင္တည္ရွိၿပီး စပါးစုိက္ပ်ိဳးရန္ မိုးေရလံုေလာက္မႈမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယာေျမတြင္ ေျမပဲ၊ နွမ္း၊ ပအဲမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဝါနွင့္ ေျပာင္း 

ကဲ့သို႔ေသာ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးသည္။ ကိုင္းႏငွ့္ မုရင္းေျမမ်ားမွာ ျမစ္ေရက်ခ်ိန္ ေျမၾသဇာက်န္ခဲ့ေသာ ႏုံးတင္ေျမႏုေပၚတြင္ 

ရာသီအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုင္းေျမသည္ သဲေျမပုိဆန္သျဖင့္ ၾကက္သြန္၊ ခရမ္း၊ ငရုတ္ ကဲ့သို႔ေသာ ဟင္းသီး 

ဟင္းရြက္မ်ားလည္း စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ မရုင္းမွာမူ ျမစ္ကမ္းပါးေပၚတြင္ စုိစြတ္ေသာေျမျဖစ္ၿပီး မုတ္သုန္ရာသီေနာက္ပိုင္း 

ဒီေရက်ခ်ိန္တြင္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။  

၄.၁ ။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး 

စစ္ကိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းနွင့္ အလယ္ပိုင္း၊ ေျမာက္လတၱီက်ဳ (၂) ဒီဂရီ (၃၀) 

မိနစ္ နွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၉၅) ဒီဂရီ (၃၇) မိနစ္ ၾကားတြင္တည္ရွိသည္။ စုစုေပါင္း ဧရိယာ (၉၃၅,၂၇၁ စတုရန္းကီလုိ 

မီတာ၊ ၃၆,၁၁၁ စတုရန္းမိုင)္ က်ယ္ဝန္းသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ ၄င္း၏ အေနာက္ 

ေျမာက္ပိုင္းသည္ အႏိၵိယနိုင္ငံနွင့္ နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္ေနသည္။ လူဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ (၆,၅၄၁,၀၀၀) ျဖစ္ၿပီး၊ 



 

၇ Myanmar Statistical Year Book 2011 
၈ Myanmar Statistical Year Book 2011. The data is the average annual rain fall of five weather stations of the region located in 
Katha (North east), Mawlite (West), Monywa (the South, west coast of Chindwin River), Shwe Bo (the South, west coast of 
Ayeyawaddy River) and Kam Tee (the North). 

ေက်းလက္ေဒသေန (၅,၃၆၀,၀၀၀)ႏငွ့္ ျမိဳ႕ျပေန (၁,၂၃၀,၀၀၀) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ (၃,၃၂၆,၀၀၀) နွင့္ 

အမ်ိဳးသားဦးေရ (၃,၂၁၅,၀၀၀)၇ တို႔ျဖစ္သည္။ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈမွာ တစ္စတုရန္းမိုင္လွ်င္ (၁၇၇) ဦး ျဖစ္သည္။ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးကို ကေလး၊ တမူး၊ ေမာ္လိုက္၊ ခႏၱီး၊ ကသာ၊ စစ္ကိုင္း၊ မံုရြာ၊ ေရႊဘို စေသာခရိုင္ (၈) ခ ုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း 

ထားသည္။  

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးသည္ ပထဝီအေနအထားအရ ခ်ိဳင့္ဝွမ္း၊ လြင္ျပင္၊ ေတာင္တန္းမ်ားေပါမ်ားေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ 

အႏိၵိယနွင့္ နယ္စပ္ၾကားတြင္ ေပ (၁၀,၀၀၀) ျမင့္ေသာ ပတ္ကြိဳင္ေတာင္တန္းနွင့္ ေပ (၈၀၀၀) ျမင့္ေသာ နာဂေတာင္တန္း 

မ်ားရိွသည္။ ထိုေတာင္တန္းမ်ားအျပင္ မင္းဝံေတာင္၊ ပံုညာေတာင္၊ ဖိုးဝန္းေတာင္ စေသာ ေတာင္တန္းမ်ားသည္ ေဒသ 

အႏွံ႔တည္ရွိသည္။ ျမစ္ၾကီး (၃) သြယ္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနျပီး ေျမၾသဇာအထူးေကာင္းမြန္ေသာ ေရႊဘို၊ ဟုမၼလင္းလြင္ျပင္ 

ႏင့္ွ ျမစ္သား၊ မံုရြာ-ပုလဲ၊ ကေဘာ္၊ မဲဇာ၊ ကသာခ်ိဳင့္ဝွမ္းမ်ားလည္း တည္ရွိၾကသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ ရာသီ 

ဥတုကို မိုးနည္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ ရာသီဥတုနွင့္ ေတာင္တန္းရာသီဥတုဟူ၍ နွစ္မ်ိဳးခြျဲခားနိုင္သည္။ နွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်မိုးေရ 

ခ်ိန္မွာ (၁,၇၈၀.၆ မီလီမီတာ)၈ ျဖစ္သည္။  

 

ဇယား (၁) - လြန္ခ့ဲေသာဆယ္စုနွစ္ (၄) ခုအတြင္း စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၏ ပ်မ္းမွ်မုိးေရခ်ိန္ (မီလီမီတာ) 

 

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ နာဂ၊ ခ်င္း၊ ဂဒူး၊ ဂနန္းစေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ေပါင္းစံုေနထိုင္ 

ၾကသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုေနထိုင္မႈအခ်ိဳးအစားအရ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းဟူ၍ ေလးပိုင္း 

ပိုင္းျခားႏိုင္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းတို႔တြင္ နာဂလူမ်ဳိးစုအုပ္စုမ်ားကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရၿပီး၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 

ယွဥ္တြေဲနထိုင္ၾကသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရွမ္းႏွင့္ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ၾကၿပီး၊ ေတာင္ပိုင္းတြင္ 

၄င္းတို႔သည္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေရာယွက္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္တြင္ 

စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက (၃.၅) သန္းရွိရာမွ၊ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္တြင္ (၉.၃) သန္းဧကအထိ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ 

(၁၉၈၈) မတိုင္မီက ေရရွားပါးေသာေဒသႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။  

စဥ္             ေဒသ ၁၉၈၁ ၁၉၉၁ ၂၀၀၁ ၂၀၀၉ 

၁ ကသာ (အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း) ၁၂၆၉ ၁၃၃၂ ၂၀၈၇ ၁၃၆၉ 

၂ ေမာ္လိုက္ (အေနာက္ပိုင္း)  ၁၄၆၅ ၁၈၈၀ ၁၅၆၆ ၁၃၇၁ 

၃ မံုရြာ (ေတာင္ပိုင္း၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ အေနာက္ဖက္ကမ္း)  ၇၉၇ ၅၁၉ ၄၆၂ ၄၉၈ 

၄ ေရႊဘို (ေတာင္ပိုင္း၊ ဧရာဝတီျမစ္၏ အေနာက္ဖက္ကမ္း)  ၂၁၅၂ ၇၄၉ ၆၄၆ ၇၄၈ 

၅ ခႏီၱး (ေျမာက္ပိုင္း)  ၃၀၀၄ ၅၇၄၆ ၃၃၅၁ ၃၀၈၆ 

 ပ်မ္းမွ် ( မီလီမီတာ)  ၁၇၃၇.၄  ၂၀၄၅.၂  ၁၆၂၂.၄  ၁၄၁၄.၄ 



 

၉ Chronicle of National Development: Comparison between Period Preceding 1988 and after (up to 2009), Ministry of Information   

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ထိုအခ်ိန္ကဤေဒသႀကီးမွာ ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ ပဲစိုက္ပ်ိဳးရာ ယာေျမသာရွိခဲသ့ည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

(၁၉၉၀) ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းေနာက္မွစ၍ အစိုးရ၏တာတမံမ်ား၊ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမေအာက္ ေရထုတ္ယူေရး 

စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဤေဒသႀကီးတြင္ စပါးစိုက္ဧရိယာမ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲသ့ည္။ (ႏုိင္ငံတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ 

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ေရအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။)  

လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေရရရိွေရး အစီအမံမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ေဒသႀကီး၏ ေတာင္ပိုင္းေဒသ 

မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကို ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွ လယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးသို႔ ဦးစားေပးကူးေျပာင္းလာၾကသည္။ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရး 

စနစ္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ သီးႏွံႏစ္ွမ်ိဳးမွသံုးမ်ိဳးအထိ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ စုိက္ပ်ိဳးလာႏိုင္ခဲ႔သည္။ သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧကသည္ 

(၁၉၈၈) ခုႏွစ္တြင္ (၀.၅၅) သန္းျဖစ္ၿပီး၊ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္တြင္ (၄.၁) သန္းသို႔ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၉ 

စိုက္ပ်ိဳးေရး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဒသသတ္မွတ္ခ်က္အရ အေျခခံအားျဖင့္ ေဒသႀကီးကို အေနာက္ပိုင္း 

ႏင့္ွ ေျမာက္ဖက္ေတာင္ကုန္းပိုင္း၊ အေရွ႕ဖက္၊ ေတာင္ဖက္ႏွင့္ အလယ္ပိုင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းနွင့္ လြင္ျပင္ေဒသဟူ၍ နွစ္ပိုင္းခြျဲခား 

နိုင္သည္။ နာဂနွင့္ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ေနထိုင္ရာ အေနာက္ဖက္ႏွင့္ေျမာက္ဖက္ ေတာင္ကုန္းပိုင္းတြင္ ေတာင္ယာခုတ္ 

မီးရွုိ႕ျခင္း၊ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းနွင့္ နွစ္ရွည္ပင္ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းဟူ၍ စုိက္ပ်ိဳးေရးအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးရွိသည္။ 

ထို (၃) မ်ိဳးအနက္ စပါး၊ ေျပာင္းဖူး ႏွင့္ ပမဲ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ ေတာင္ယာခုတ္ျခင္းနွင့္ မီးရွဳိ႕ျခင္းစနစ္မွာ အေရးပါဆံုး 

ျဖစ္သည္။ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးသံုးေသာစနစ္ျဖစ္ၿပီး ဆန္စပါးကုိအဓိကစိုက္ပ်ဳိး၍ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ 

မ်ားတြင္ လိေမၼာ္သီးနွင့္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားမွာကိုမူ ေဒသအတြင္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ကုန္းျမင့္ 

ေဒသထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ေစ်းကြက္ဝင္အခြင့္အလမ္းရရွိႏိုင္မႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္းမရွိလွပါ။  

ဇယား (၂) - စုိက္ပ်ိဳးေရးပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာေဒသအလုိက္ ခြျဲခားထားေသာ ခရိုင္အတြင္းရိွ နယ္ေျမ  (၈) ခု 
 

ခရုိင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား 

ကေလး အေနာက္ကုန္းျမင့္ 

တမူး အေနာက္ကုန္းျမင့္  

ေမာ္လုိက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း နွင့္ အေနာက္ကုန္းျမင့္ၾကား 

ခႏီးၱ ေျမာက္ကုန္းျမင့္ 

စစ္ကုိင္း ေတာင္ပုိင္း 

မုံရြာ ေတာင္ပုိင္း (မံု-ရြာပုလဲလြင္ျပင္ / ခ်င္းတြင္းျမစ္ခ်ိုဳင့္ဝွမ္း) 

ေရႊဘုိ ေတာင္ပုိင္း (ေရႊဘိုလြင္ျပင္ / ဧရာဝတီျမစ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း) 

ကသာ အေရွ႕ (ကသာျမစ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း / ဧရာဝတီျမစ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း) 

 



 

 

ေဖၚျပပါဇယားအရ ေဒသႀကီး၏လြင္ျပင္နွင့္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ အေရ့ွပိုင္း၊ ေတာင္ပုိင္းနွင့္ အလယ္ပိုင္း 

မ်ားတြင္ တည္ရွိၾကျပီး၊ အလယ္ပိုင္းနွင့္ ေတာင္ပိုင္းအမ်ားစုမွာ အစိုးရ၏ေရရရွိေရး စီမံခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ 

မွီခုိစိုက္ပ်ိဳးရေသာအုပ္စုျဖစ္၍ က်န္အပုိင္းမွာ မိုးေရေသာက္သံုးရေသာအုပ္စုဟူ၍ နွစ္မ်ိဳးခြျဲခားႏိုင္ေသာ္လည္း လူအမ်ားစု 

မွာပဓာနအားျဖင့္ စပါးကိုသာအဓိကထား၍ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေဒသတြင္ (၁) ႏစွ္လွ်င္ မိုးရာသီတြင ္ စပါး၊ 

ေစ်းကြက္ အေပၚမူတည္ၿပီး ေငြရလြယ္ေသာေျမပဲနွင့္ ပဲမ်ား၊ ႏမ္ွးဟူ၍ အနည္းဆံုးသီးႏွံ (၃) မ်ိဳးကို စုိက္ပ်ဳိးရရိွနိုင္သည္။ 

အခ်ဳိ႕ကနု္းျမင့္ေဒသမ်ားနွင့္ အစိုးရ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရအစီအစဥ္ ေကာင္းစြာမရရိွေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရိုးရာ “ယာ” စုိက္ပ်ိဳးေရး 

စနစ္က်န္ရွိဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ေျမပဲႏင့္ွ ႏမွ္းစေသာ ဆီထြက္သီးနွံမ်ားနွင့္ မိုးေရအေပၚမီွတည္၍ ပဲစိုက္ပ်ိဳးေရးကိုလုပ္ေဆာင္ 

ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ အေရွ႕ပိုင္းေဒသအမ်ားစုမွာ အျခားေဒသမ်ားထက္ မိုးရြာႏႈန္းျမင့္မားေသာ မုိးျမစ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းတည္ရိွ 

မႈေၾကာင့္ စပါးကို အေလးထား၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးၾကသည္။  

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးသည္ အျခားေဒသမ်ားနွင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္လွ်င္ (၂၀၀၉-၂၀၁၀) ခုႏွစ္၊ UNDP ၏ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ 

တြက္ခ်က္မႈအရ ဆင္းရဲမြေဲတမႈအဆင့္မျမင့္မားလွပ ဲခရုိင္ (၈) ခု၏ ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္မႈသည္ (၁၇.၉၈) ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 

တြက္ခ်က္မႈအရ ေဒသႀကီး၏ အမ်ိဳးသားဆင္းရဲမြဲေတမႈ အခ်ိဳးအဆသည္ (၀.၈၇%) ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ အျမင့္ဆံုး 

ခရုိင္မွာ နာဂလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိသည့္ ခႏီးၱခရိုင္ျဖစ္ၿပီး (FAO) ၏ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္၊ 

ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရိွလာေသာ အစာအဟာရလံုျခံဳမႈ အကဲျဖတ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာအရ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးသည္ အစာအာဟာရ လံုျခံဳမႈျမင့္မားႏႈန္းမွာ အဆင့္ (၄) ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း၏ အစာအာဟာရ 

ထုတ္လုပ္မႈမွာ (၆၂၄.၂) ကီလိုဂရမ္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အိမ္ေထာင္တစ္စုလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ 

(၈.၅၁) ဧကကို စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။  

သို႔ပါေသာ္လည္း သဘာဝမိုးဥတုေပၚတြင္ မီွခိုေနရေသာ ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ရိွ ေဒသခံလူမ်ားမွာမူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 

ၿပီး အင္အားနည္းပါးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခင္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ရာသီဥတုမမွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳး 

သီးႏွံမ်ား မၾကာခဏ ဆံုးရံွဳးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျပီး  ဤေဒသမ်ားရွိ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားမွာ က်ဆင္းလွ်က္ ရွိပါသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုနွစ္ (၄) ခုက မိုးေရခ်ိန္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရွဳရေသာအခါ ရွင္းလင္းစြာသိျမင္ရသည္မွာ 

(၁၉၈၁) ခုႏွစႏ္ွင့္ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္ မိုးေရခ်ိန္ႏႈိင္းယွဥ္မႈတြင္ (၃၄%) နွင့္ (၆၅%) အသီးသီး က်ဆင္းသြားခဲ့ျပန္သျဖင့္ မံုရြာနွင့္ 

ေရႊဘိုခရိုင္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ မည္မွ်စုိက္ပ်ဳိးေရ ျပတ္လပ္ခဲ့ရသည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။   

တစ္ဖန္ နာဂေတာင္တန္းမ်ားရွိလူအမ်ားသည္လည္း အစာအာဟာရနွင့္ေငြေၾကးဆင္းရဲမႈစေသာ ဆင္းရဲမႈ (၂) မ်ိဳး  

ကို ခံစားေနရသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ (၂၀၀၉-၂၀၁၀)ခုႏွစ္ UNDP ၏ ဆင္းရဲမြေဲတမႈတြက္ခ်က္မႈမွတ္တမ္းအရ 

နာဂလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ ခႏီးၱခရိုင္တြင္ (၃၇%) ရွိၿပီး အမ်ိဳသားဆင္းရဲမြေဲတမႈ အခ်ိဳးအဆမွာ (၀.၅၂) ျဖစ္သည္။ ဤ 

ေဒသတြင္ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္နည္းပါးၿပီး လုပ္သားမ်ားေစ်းကြက္မွာလည္း အားနည္းကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ကုန္ၾကမ္း 

အဆင့္သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေပသည္။ အဆိုပါေဒသမွလူအမ်ားသည္ မိုးရာသီအတြင္းႏွင့္ မရိတ္သိမ္းမီ ကာလတို႔တြင္ အစာ 

အာဟာရ ရွားပါးခက္ခဲျခင္းတို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ရေလ႔ရွိသည္။  



 

၁၀ There are 56 river water pumping projects in Sagaing Region and the information on where they exactly are in the regions have 
yet to receive by the SA.    
၁၁ All three Maps used in this report showing irrigable areas of three regions are modification of Maps developed by MIMU which are 
modified by adding the blue points indicting the irrigable townships. Accordingly the source of irrigable locations is MOAI. 

၄.၁.၁ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာမ်ားအေပၚ ျခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 

ေဒသ၏သံုးပံုတစ္ပံုတြင္ လက္ရွိဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္မ်ားမွာ ထိုေဒသ၏ အလားအလာရွိေသာ စီမံကိန္းဧရိယာ 

မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီး ဌာန၏ 

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဤေဒသႀကီးတြင္ ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္ေပါင္း (၂၆) ခုရွိပါသည္။၁၀ အဆိုပါေဒသ၏ ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္ 

(၂၆) ခုသည္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ေတာင္ပုိင္းရွိ စီမံခ်က္တစ္ခုမွအပ အားလံုးတို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၄) ခုအတြင္းတည္ရွိပါသည္။ 

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ တာတမံအမ်ားစုသည္ေဒသႀကီး၏ေတာင္ပိုင္းတြင္ စုစည္းတည္ရွိေနၾကျပီး တစ္ခုသည္သာ အေနာက္ 

ပုိင္းေဒသရွိ တမူးတြင္ရွိေနပါသည္။  

ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ား၏ လူဦးေရခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမွာ စစုုေပါင္းလူဦးေရ (၆,၅၄၁,၀၀၀) ၏ (၆၀) 

ခန္႔ရွိႏိုင္ၿပီး အေၾကာင္းမွာမ ူ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာေဒသမ်ားမွာ ဧရာဝတီနွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းရွိ လူဦးေရထူထပ္ေသာ 

ေတာင္ပုိင္းတြင္ တည္ရိွေနေသာေၾကာင့္ျဖစၿ္ပီး က်န္လူဦးေရမွာ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈနိမ့္က်ေသာ ခ်င္းေတာင္တန္းနွင့္ 

နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတို႔တြင္ေတြ႔ရွိရသည္။ ေအာက္ပါေဖာ္ျပပါ ေျမပုံနွင့္ဇယားတို႔သည္ ေဒသတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား 

တြင္တည္ရွိေသာ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ ဧရိယာမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။၁၁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စုိက္ပ်ဳိးေရရရိွမႈျပ ေျမပုံ 

 

 



 

၁၂ The number of dams are overlapping as one scheme is located in two to three adjacent township of different administrative 
boundaries. For example: The so-called Ground water irrigation project 1 is located in 3 townships: Chaung U, Butalin and Myaung.  

 

ဇယား (၃) - စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္မ်ား  

စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ ဆည္တမံ 

အေရအတြက္၁၂ 

စီမံကိန္းအမည္ တည္ရာအပုိင္း 

၁ အရာေတာ္ ၂ ေရဦးတူးေျမာင္းစနစ္အားေခတ္မီေစရန္ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္း၊ အရာေတာ္တမံ 

ေတာင္ပုိင္း 

၂ ဘုတလင္ ၂ ေျမေအာက္ေရရရိွေရးစီမံကိန္း (၁)၊ ၿမိဳ႕သစ္တမံ ေတာင္ပုိင္း 

၃ ေခ်ာင္ဦး ၂ ေျမေအာက္ေရရရိွေရးစီမံကိန္း (၁)၊ ႏြယ္ေခြတမံ ေတာင္ပုိင္း 

၄ ဒီပဲယင္း ၁ ေရဦးတူးေျမာင္းစနစ္အားေခတ္မီေစရန္ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္း 

ေတာင္ပုိင္း 

အလယ္ပိုင္း 

၅ ကန္႔ဘလူ ၃ က်ီးပင္နက္ေရကာတာ၊ ေပႀကီးဆည္၊ လင္းပငဆ္ည္ ေဒသ 

အလယ္ပိုင္း 

၆ ကြ်န္းလွ ၂ ကင္းတပ္ေရလႊဲဆည္၊ သဖန္းဆိပ္ဆည္ ေဒသ 

အလယ္ပိုင္း 

၇ မံုရြာ ၄ ေျမေအာက္ေရရရိွေရးစီမံကိန္း (၁) သာစည္ဆည္၊ 

ထန္ဇလုတ္ဆည္၊ ေဗာဓိတေထာင္  

ေတာင္ပုိင္း 

၈ ေျမာင္ ၁ လက္ယက္မဆည္ ေတာင္ပုိင္း 

၉ ျမင္းမူ ၁ လက္ပံဆည္ ေတာင္ပုိင္း 

၁၀ ပုလဲ ၃ လႈိင္ေခ်ာင္းဆည္၊ ေျမာက္ယမားဆည္ 

(ေရထိန္းတမံ)၊ ကန္ေဒါင့္  

ေတာင္ပုိင္း 

၁၁ ဆားလင္းႀကီး ၃ ေငြသားဆည္၊ ဆားလင္းႀကီးဆည္၊ 

ေဖာင္းကေတာဆည္ 

ေတာင္ပုိင္း 

၁၂ ေရဦး ၁ ေရဦးတူးေျမာင္းစနစ္အားေခတ္မီေစရန္ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္း 

ေတာင္ပုိင္း 

အလယ္ပိုင္း 

၁၃ တမူး ၃ တုန္းေက်ာ္ ေရလႊဲဆည္၊ ေစတီ ေရလႊဲဆည္၊ ဝက္ရႈ 

ေရလႊဲဆည္ 

အေနာက္ပိုင္း 

၁၄ ယင္းမာပင္ ၂ ရြာသာယာ (၉၉) ကန္၊ ေျမာက္ယမားဆည္ ေတာင္ပုိင္း 



 

၁၃ According to the data from Myanmar Census agriculture the total agricultural land holding of Sagaing region is 6368800.82 while 
the irrigated area is 1371295.33 which data however is only dam irrigation or data including river pumping areas.   

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမ စုစုေပါင္း၏ (၂၁%) သာ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဓိက 

လူမႈစီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္မႈမွာ “ယာ” စိုက္ပိ်ဳးေရးသာျဖစ္သည္။၁၃ သို႔ေသာ္ အလယ္ပိုင္းနွင့္ေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ား၏ 

အဓိကဝင္ေငြမွာ လယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေနသည္။ ထို႔ျပင္ ေၾကးနီ၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္စိမ္း မ်ားလည္းထြက္ရွိေသာေၾကာင့္ 

အဆိုပါစုိက္ပ်ဳိးေဒသမ်ားမွာ ေပါၾကြယ္ဝလွ်က္ရွိသည္။ သတၱဳတြင္းအမ်ားစမွုာ တိုင္းေဒသႀကီး၏အေရွ႕ေျမာက္ကုန္းျမင့္ပုိင္း 

တြင္တည္ရွိသည္။ လူသိမ်ားေသာ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းျဖစ္သည့္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္၊ ၾကယ္စင္ေတာင္၊ စံပါယ္ေတာင္ 

တုိ႔သည ္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေတာင္ပိုင္း ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ မံုရြာၿမိဳ႕သည္လည္း မိုးညွင္း 

သမၺဳေဒၶဘုရားရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးပါေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး၏ 

ေတာင္ပုိင္းရွိ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ရုိးရာစဥ့္အိုးလုပ္ငန္းမ်ားရွိသည္။  

ဇယား (၄) - စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ဆည္တမံမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အား တည္ေဆာက္သည့္ခုႏွစ္ 

စဥ္ စတင္သည့္နွစ္ ၿပီးစီးသည့္နွစ္ အေရအတြက္ ေရကာတာအမည္ 

၁ ၁၉၉၁-၉၂ ၉၁-၉၂ ၂ ေစတီေရလႊဲဆည္၊ ဝက္ရႈေရလႊဲဆည္ 

၂ ၁၉၈၃-၈၄ ၉၁-၉၂ ၁ ေျမေအာက္ေရ 

၃ ၁၉၉၀-၉၁ ၉၁-၉၂ ၁ လက္ယက္မေရကာတာ 

၄ ၁၉၉၁-၉၂ ၉၂-၉၃ ၂ တုန္းေက်ာ္ေရလႊဲဆည္၊ ႏြယ္ေခြဆည္  

၅ ၁၉၈၆-၈၇ ၉၃-၉၄ ၁ ေရဦးတူးေျမာင္းစနစ္ ေခတ္မီျပဳျပင္မြမ္းမံေရး စီမံကိန္း 

၆ ၁၉၉၄-၉၅ ၉၆-၉၇ ၂ သာစည္ဆည္၊ ရြာသာယာ(၉၉) ကန္ 

၇ ၁၉၉၄-၉၅ ၉၆-၉၇ ၂ ကင္းတပ္ေရလႊဲဆည္၊ထန္းဇလုတ္ဆည္ 

၈ ၁၉၉၆-၉၇ ၀၁-၀၂ ၂ က်ီးပင္နက္ဆည္၊သဖန္းဆိပ္ဆည္ 

၉ ၂၀၀၂-၀၃ ၀၃-၀၄ ၁ လက္ပန္ဆည္ 

၁၀ ၂၀၀၂-၀၃ ၀၄-၀၅ ၁ ေငြသားဆည္ 

၁၁ ၂၀၀၃-၀၄ ၀၄-၀၅ ၂ ဆားလင္းႀကီးဆည္၊ ၿမိဳ႕သစ္ဆည္ 

၁၂ ၂၀၀၄-၀၅ ၀၅-၀၆ ၂ ေဖာင္းကေတာဆည္၊ အရာေတာ္ဆည္ 

၁၃ ၂၀၀၅-၀၆ ၀၆-၀၇ ၂ ေပႀကီးဆည္၊ လႈိင္ေခ်ာင္းဆည္ 

၁၄ ၁၉၉၄-၄၅ ၉၇-၉၈ ၁ ေျမာက္ယမားဆည္ 

၁၅ ၂၀၀၅-၀၆ ၀၇-၀၈ ၁ ေျမာက္ယမားဆည္ 



 

၁၄ Myanmar Statistical Year Book 2011. The data is the average of the four weather station of Mandalay located in Mandalay (the 
middle), Pyin Oo Lwin (the north east), Naung U (the West) and Pyinmanar (the South).   

၁၆ ၂၀၀၆-၀၇ ၀၇-၀၈ ၁ ေဗာဓိတစ္ေထာင္ 

၁၇ ၂၀၀၆-၀၇ ၀၈-၀၉ ၁ ကန္ေဒါင႔္ 

၁၈ ၂၀၀၆-၀၇ ၀၉-၁၀ ၁ လင္းပန္ 

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေရကာတာမ်ားကို (၁၉၉၀) ႏွင့္ (၂၀၀၀) ခႏုွစ္မ်ားအတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ဆည္တမံ (၁၁) ခုမွာ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္အတြင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အျခားဆည္တမံ (၁၅) ခုမွာ (၂၀၀၀) ခုႏွစ္ 

အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အမ်ားအျပားသည္ အေနာက္ကုန္းျမင့္ပိုင္း၊ 

ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးေရမရရိွေသာ ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကေပသည္။ သို႔ရာတြင္ သိရွိရ 

သည္မွာ တမူးႏွင့္ ကေလးရွိ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္း (ရွမ္းနီ) လူမ်ဳိးတို႔သည္ ေဒသႀကီး၏အေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။  

၄.၂ ။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ (၂၀° ၀’ ) ႏင့္ွ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၉၅° ၄၅’ ) အၾကား၊ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလယ္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ေျမာက္ဖက္၊ အေရွ႕ဖက္ႏွင့္ အေနာက္ဖက္ 

တို႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ႏငွ့္ ထိစပ္လွ်က္ရွိၿပီး ေတာင္ဖက္စြန္းတြင္ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ျဖင့္ ထိစပ္လွ်က္ရွိသည္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမစ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ျမစ္သြယ္ 

မ်ား၏ ေရလွွ်ံမွဳေၾကာင့္ ေျမၾသဇာေကာင္းသည့္ လြင္ျပင္မ်ားေပါမ်ားေသာ ေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသႀကီး၏ 

အေနာက္ပုိင္းတြင္ ဧရာဝတီလြင္ျပင္၊ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ မႏၱေလး-ေက်ာက္ဆည္လြင္ျပင္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တြင္ စစ္ေတာင္း 

လြင္ျပင္တုိ႔ရိွၾကသည္။ ဧရာဝတီျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒ႒ုဝတီ၊ ပန္းေလာင္၊ ျမစ္ငယ္ျမစ္တို႔သည္ ေဒသႀကီး 

အတြင္း လူမႈစီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ျမစ္မ်ားျဖစ္ၾက၍ မႏၱေလး-ေက်ာက္ဆည္လြင္ျပင္ကို ထင္ရွားေစပါသည္။ 

ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ပါဝင္ၿပီး ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္အနီးတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ေပါင္းဆံုသည္။   

ဤတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဧရိယာစုစုေပါင္းမွာ (၃၇,၀၂၁.၂၉) စတုရန္းကီလိုမီတာ / (၁,၄၂၉,၄၀၀ စတုရန္းမိုင္) 

ရွိသည္။ လူဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ (၈,၄၂၂,၀၀၀)၊ ျမိဳ႕ျပေန ဦးေရမွာ (၂,၈၄၇,၀၀၀)၊ ေက်းလက္ေန ဦးေရမွာ (၅,၅၇၅,၀၀၀) 

တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ (၄,၂၆၀,၀၀၀) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဦးေရမွာ (၄,၁၆၂,၀၀၀) ျဖစ္သည္။ လူဦးေရသိပ္သည္း 

မႈမွာ (၁) စတုရန္းမိုင္လွ်င္ (၅၈၃) ဦးျဖစ္သည္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကို မႏၱေလးျမိဳ႕ႏွင့္ ၄င္း၏ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ 

ေက်ာက္ဆည္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မတိၳီလာ၊ ရမည္းသင္း၊ ေညာင္ဦး၊ ျမင္းျခံဟူ၍ ခရုိင္ (၈) ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ တိုင္း 

ေဒသႀကီးကို ရာသီဥတုအေျခအေနအလိုက္ ေျမာက္ပိုင္းေျခာက္ေသြ႔ဇံုနွင္ ေတာင္ပိုင္းသမဇံုဟူ၍ (၂) မ်ဳိးခြျဲခားႏိုင္သည္။ 

ေျမာက္ပိုင္းႏငွ့္အလယ္ပိုင္းသည္ ေျခာက္ေသြ႔ပူျပင္းၿပီး ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ 

တို႔ႏငွ့္ထစိပ္ေနေသာေဒသမ်ားမွာ သမပိုင္းရာသီဥတုျဖစ္ကာ မုတ္သံုရာသီတြင္ မိုး ပိုမိုရြာသြန္းသည္။ ေဒသ၏ ႏွစ္စဥ္ 

မိုးေရခ်ိန္မွာ (၁၁၁၅.၇၅) မီလီမီတာျဖစ္သည္။၁၄ မိုးေရခ်ိန္သည္ ေနရာေဒသအေပၚ အေျချပဳၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲပားကာ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားမွာလည္း ၄င္းအေပၚတည္မွီေနေပသည္။  



 

 

ဇယား (၅) - လြန္ခ့ဲေသာဆယ္စုနွစ္ (၄) ခုအတြင္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ပ်မ္းမွ်မုိးေရခ်ိန္ (မီလီမီတာ)  

စဥ္ ေဒသမ်ား ၁၉၈၁ ၁၉၉၁ ၂၀၀၁ ၂၀၀၉ 

၁ မႏၱေလး(အလယ္ပိုင္း) ၈၆၂ ၇၅၃ ၇၇၃ ၆၈၀ 

၂ ျပင္ဦးလြင္(အေရွ႕ေျမာက္ကုန္းျမင့္) - - ၁၅၅၉ ၉၆၀ 

၃ ပ်ဥ္းမနား(ေတာင္ပိုင္း၊ သမပိုင္းဇံု) ၁၄၈၉ ၁၂၈၉ ၁၄၉၄ ၈၄၃ 

၄ ေညာင္ဦး(အေနာက္ပိုင္း၊ေျခာက္ေသြ႕ပူျပင္း) ၇၆၅ ၅၁၇ ၅၅၆ ၃၇၄ 

 ပ်မ္းမွ် (မီလီမီတာ) ၇၇၉ ၆၃၉.၇၅ ၁၀၉၅.၅ ၇၁၄.၂၅ 

 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ဓႏု၊ လီဆူး၊ ပေလာင္၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း စေသာ လူမ်ိဳးႏြယစ္ုမ်ားစြာ 

ေနထိုင္ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ မႏၱေလးတိုင္း 

ေဒသႀကီးကို လူမ်ိဳးႏြယစ္မု်ား မွီတင္းေနထိုင္မႈေပၚအေျခခံ၍ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊  ေဒသႀကီး၏ အျခား 

ေဒသမ်ားဟူ၍ (၂) ပုိင္းခြျဲခားႏိုင္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ေျမာက္ပိုင္း (အထူးသျဖင့္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း) တြင္ ရွမ္း၊ ဓႏု၊ 

ပေလာင္ႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕သည္ ဗမာမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာ၍ ေနထိုင္ၾကသည္။ က်န္အပိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဗမာ 

မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကိုေတြ႕ရၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာေတာင္ပိုင္းတြင္ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုကို ေတြ႔ရွိရသည္။ မႏၱေလး 

တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္စာရင္းအရ စိုက္ပ်ိဳးေျမစုစုေပါင္း (၆,၇၄၆,၇၂၀) ဧကရွိၿပီး၊ ႏစ္ွေပါင္း (၂၁) ႏွစ္အတြင္း 

စိုက္ပ်ဳိးေျမ ႏွစ္ဆတိုးလာခဲသ့ည္။ ထိုသို႔တိုးတက္လာျခင္းမွာ အႏွစ္ (၂၀) စီမံခ်က္ႏွင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ျမစ္ေရတင္ 

စမံီကိန္း၊ ေျမေအာက္ေရရရိွေရးစီမံကိန္း၊ ဆည္တမံ (၅၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း (၇၅) ခ ုအစရိွေသာ ဆည္ေျမာင္း 

တာတမံမ်ား တိုးတက္ေဆာက္လုပ္လာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရရရိွေရးစီမံကိန္းမ်ား တိုးပြားလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

စင္စစ္တြင္မူ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသအမ်ားစုႏွင့္ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ထင္ရွားေသာ လြင္ျပင္မ်ားမွာ၊ 

(၁၉၈၈) ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အစုိးရ၏ေရစီမံခ်က္မ်ားမတိုင္မီ၊ မိုးေရကိုအမီွျပဳၿပီး စပါးကိုစုိက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းေဒသ 

ႀကီးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သဘာဝပတ္၀န္းက်င္မ်ားမွာ ဆင္တူၾကပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 

အေျခအေနကိုမူတည္၍ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပုိင္း ဟူ၍ 

အဓိက (၃) ပိုင္းခြျဲခားႏိုင္သည္။ ေဒသႀကီး၏ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ စပါးကုိ အဓိကထား၍ 

စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုေဒသ၌ စပါးကိုအဓိကထား၍ စုိက္ပ်ဳိးၾကေသာ္လည္း ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ 

အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ ႏွမ္း၊ ပအဲမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ငရုတ္သီးႏွံမ်ားလည္း စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ထိုေဒသမ်ား၏ ေတာင္ကုန္း  

ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ စပါးစုိက္ပ်ိဳးရန ္ ေရအလုံအေလာက္မရရိွသည့္အတြက္ ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို စိုက္ပ်ဳိးၾက 

သည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၏အေနာက္ပိုင္းတြင္မူ စပါးစိုက္ပ်ဳိးရန ္ မိုးရြာသြန္းမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိမႈ အခြင့္အလမ္း 

နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ ပအဲမ်ဳိးမ်ဳိး စေသာ ယာသီးႏွံမ်ားကို ဦးစားေပးစုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းသည္ 

အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားသည့္ ရာသီဥတုရွိၿပီး  အလြန္ေအးေသာ ကုန္းျမင့္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ 

ထူးျခားသည့္အေျခအေနေၾကာင့္ ထိုေဒသတြင္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေကာ္ဖီ၊ လိေမၼာ္ႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားအျပင္ 

ဘယ္ရီပင္မ်ားကိုလည္း တာရွည္ခံအစားအစာအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းေဒသမ်ားတြင္ ဆန္စပါးႏွင့္ 

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည္။  



 

၁၅ UNDP poverty headcount 2009-2010 
၁၆ http://usaidlandtenure.net/sites/default/files/country-profiles/fullreports/USAID_Land_Tenure_Burma_Profile.pdf 

 

ဇယား (၆) - စုိက္ပ်ိဳးေရး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အရ ခရုိင္ (၈) ခု 

ခရုိင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္းက်င္နယ္ပယ္ 

မႏၱေလးၿမိဳ႕ အလယ္ပိုင္း 

မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား အလယ္ပိုင္း(မႏၱေလး-ေက်ာက္ဆည္လြင္ျပင္နွင့္ ဧရာဝတီလြင္ျပင္) 

ေက်ာက္ဆည္ အလယ္ပိုင္း(မႏၱေလး-ေက်ာက္ဆည္လြင္ျပင္) 

ျပင္ဦးလြင္ အေရွ႕ေျမာက္(အေအးပိုင္းကုန္းျမင့္) 

မိတီၱလာ အလယ္ပိုင္း(ေျခာက္ေသြ႕) 

ရမည္းသင္း ေတာင္ပုိင္းနွင့္ေရာေနွာေနေသာအလယ္ပိုင္း(သမပိုင္းေျခာက္ေသြ႕) 

ေညာင္ဦး အေနာက္ပိုင္း(ေျခာက္ေသြ႕ပူျပင္း) 

ျမင္းျခံ အေနာက္ပိုင္း(ေျခာက္ေသြ႕ပူျပင္း) 

 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈအဆင့္ အလယ္အလတ္ျမင့္မားသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ခရိုင္ (၈) 

ခ ု ၏ ပ်မ္းမွ်ဆင္းရဲမြေဲတမႈ တြက္ခ်က္မႈအဆင့္မွာ (၂၆) ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားဆင္းရဲမြဲေတမႈအခ်ိဳးမွာ (၂.၁၄) ျဖစ္သည္။၁၅ 

သို႔ေသာ္လည္း မိတၳီလာ၊ ျမင္းျခံႏွင့္ ေညာင္ဦးခရိုင္တို႔၏ ဆင္ရဲမြေဲတမႈတြက္ခ်က္မႈအဆင့္မွာ (၄၅) ႏွင့္ (၄၁) အသီးသီး 

ျဖစ္ၾကသည္။ ဤေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူအမ်ားစုမွာ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး မိုးေရႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရ လံုေလာက္မႈ မရွိ 

သျဖင့္ ယာလုပ္ငန္းကိုသာ အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အျခားအပူပိုင္းေဒသမ်ားမွာ  ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ ႏွိ္ပ္စက္မႈ 

ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားအဆက္မျပတ္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ဤတင္ျပခ်က္မွာ ေဒသ၏ မိုးေရခ်ိန္ 

မွတ္တမ္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေညာင္ဦးေဒသ၏ အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ရာသီျဖစ္၍ 

(၄၈%) သာ မိုးရြာသြန္းမႈရွိၿပီး ၄င္းေဒသတြင္ ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္  မိုးေရကိုအမွီျပဳ၍လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။  

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဤေဒသတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာသည္။ ထို႔ျပင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး 

သည္ ေျမယာမဲလ့ူတန္းစား အခ်ိဳးအေနျဖင့္ အျမင့္ဆံုးေဒသႀကီးတစ္ခုတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။၁၆ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရး 

လုပ္ငန္း၏ (၂၀၁၀) ခုႏွစ္ ျပန္တမ္းအရ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ တစ္အိမ္ေထာင္လယ္ယာေျမပုိင္ဆိုင္မႈႏႈန္းမွာ နိမ္႔က်ျပီး  

(၄.၉၇) ဧကႏႈန္းသာ ရိွေပသည္။ အစာအာဟာရလုံျခံဳမႈအေနျဖင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသ 

(၁၇) ခုတြင္ အဆင့္ (၁၆) တြင္သာရွိၿပီး ဒုတိယအနိမ္႔ဆံုးျဖစ္ကာ တစ္ဦးခ်င္းအာဟာရ ရရိွမႈမွာ (၂၅၆) ကီလိုဂရမ ္

သာရွိသည္။ 

http://usaidlandtenure.net/sites/default/files/country-profiles/fullreports/USAID_Land_Tenure_Burma_Profile.pdf


 

 

၄.၂.၁ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေရသြင္းစုိက္ပ်ဳိးရာေဒသမ်ားအေပၚ ျခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 

ဤေဒသႀကီးရွိ ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္ (၅၇) မ ွအမ်ားစုသည္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း 

တို႔မွတစ္ပါး ေဒသအနံွ႔ အခ်ိဳးက်တည္ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသႀကီး၏ ေလးပံုသံုးပံုသည္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၾကျပီး 

စီမံကိန္းအတြက္ အလားအလာရွိေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္ (၅၇) ခုသည္ ေဒသႀကီး၏ 

အေနာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းနွင့္ အလယ္ပိုင္းတို႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၂) ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိၿပီး၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ (၂) ခုသာ 

ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတို႔တြင္ တည္ရွိသည္။  

ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားရိွ စုစုေပါင္း လူဦးေရခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမွာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ (၈,၄၂၂,၀၀၀) 

၏ (၆၀%) ရွိၿပီး အဆိုပါေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားသည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း လူဦးေရထူထပ္ေသာ အလယ္ပိုင္း၊ 

ေတာင္ပုိင္း နွင့္ အေနာက္ပိုင္းတို႔တြင္ တည္ရွိသည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ တည္ရွိေသာ 

ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ဆည္ေျမာင္းမ်ားတည္ေနရာျပ ေျမပုံ 

 

 

 



 

ဇယား (၇) - မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္မ်ား 

စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရကာတာအေရအတြက္ ဆက္စပ္ေဒသ ေဒသအပုိင္း 

၁ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၃ ေတာင္ေရ၊ 

ၾကက္ေမာက္ေတာင္ဆည္၊ 

ပင္းေခ်ာင္း 

အေနာက္ပိုင္း 

၂ ေက်ာက္ဆည္ ၂ ကင္းတားဆည္၊ 

ၿမိဳ႕ႀကီးေရလႊဲဆည္ 

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း 

၃ လယ္ေဝး ၅ သဲျဖဴ၊ ရန္ေအာင္ျမင္၊ 

မဒဆဲည္္၊ ေရနီဆည္၊ 

ေခ်ာင္းမငယ္ 

ေတာင္ပုိင္း 

၄ မလႈိင္ ၃ ပန္ုးမႀကီး၊ ျပင္သာ၊ သင္ပုန္း အလယ္ပိုင္း 

၅ မတိၳီလာ ၃ (က) ေညာင္ကုန္း(စိမ္း) 

(B)လက္ခုတ္ပင္၊ ရွမ္းမငယ္ 

အလယ္ပိုင္း 

၆ ျမင္းျခံ ၄ စြန္းလြန္းဆည္၊ 

ေတာင္ပင္လယ္ဆည္၊ 

ျမင္းျခံျမစ္ေရတင္၊ 

ေျမာက္ပင္လယ္ဆည္ 

အေနာက္ပိုင္း 

၇ ျမစ္သား ၂ ကင္းတားဆည္၊ 

သစ္တပ္ကုန္း(ေရလႊဲဆည္) 

အရွ႕အလယ္ 

၈ ႏြားထိုးႀကီး ၁ ဇီးေတာ(ေရလႊဲဆည္) အလယ္ပိုင္း 

၉ ငါန္းဇြန္ ၃ ၿမိဳ႕သာ၊ ေဖာင္းကေတာ၊ 

နတ္သားေတာ 

အေနာက္ပိုင္း 

၁၀ ငါးသေရာက္ ၁ ငါးသေရာက္ အေနာက္ပိုင္း 

၁၁ ေညာင္ဦး ၁ ျမကန္ဆည္ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း 

အေနာက္ပိုင္း 

၁၂ ေပ်ာ္ဘြယ္ ၄ လံုးခင္း၊ 

ေခ်ာင္းေကာက္ဆည္၊ 

ေခ်ာင္းေကာက္ ေရလႊဲဆည္၊ 

သဖန္းေခ်ာင္းဆည္ 

အလယ္ပိုင္း 

၁၃ ပ်ဥ္းမနား ၄ ေခ်ာင္းမႀကီး(ပ်ဥ္းမနား)၊ 

ေပါင္းေလာင္း၊ ေတာင္ျပိဳ၊ 

ေပါင္းေလာင္းေရလႊဲဆည္ 

ေတာင္ပုိင္း 



 

၁၇ Myanmar Agricultural Census 

၁၄ ျပင္ဦးလြင္ ၄ ဒိုးကြင္းဆည္၊ 

စည္သာ(ေရကူဆည္)၊ 

ဆင္လန္း၊ စည္သာ 

အေရွ႕ေျမာက္ 

၁၅ စဥ့္ကူး ၁ မာလဲနတ္ေတာင္ ေျမာက္ပိုင္း 

၁၆ တံတားဦး ၂ ေခ်ာင္းမနက္၊ 

ကင္းတားဆည္ 

အေနာက္ေျမာက္ 

၁၇ တပ္ကုန္း ၅ ဆင္ေသ(ေရလႊဲဆည္)၊ 

ၿမိဳ႕လွ၊ ကင္းသာဆည္၊ 

မုန္ေခ်ာင္းဆည္၊ ဆင္ေသ 

ေတာင္ပုိင္း 

၁၈ ေတာင္သာ ၆ ေက်ာက္တလံုးဆည္၊ 

စြန္ကန္ေရထိန္းတာ၊ 

သမက္ကူဆည္၊ 

ေတာင္သာဆည္၊ ဝဲေလာင္၊ 

ေက်ာက္တလံုး(ေရကူဆည္) 

အေနာက္ပိုင္း 

၁၉ သာစည္ ၂ စမုန္ေရလႊဲဆည္၊ 

သက္ေတာ္ဆည္ 

အလယ္ပိုင္း 

၂၀ ဝမ္းတြင္း ၂ သေျပရုိး၊ 

ကင္းတားေရကာတာ 

အလယ္ပိုင္း 

၂၁ ရမည္းသင္း ၂ ေရဘုတ္ေခ်ာင္းဆည္၊ 

လဲျဖဴေရလႊဲတမံ 

အလယ္ပိုင္း 

 

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စို္က္ပ်ဳိးေရရရိွရာေဒသမ်ား၏ အဓိကလူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရ 

ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာေျမ၏ (၂၅%) မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရရရိွသည္။၁၇ အက်ိဳးရလာဒ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုသည္ ယာ ႏွင့္ 

ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး သရက္ကဲ့သို႔ေသာ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားကိုလည္း စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 

ဆည္ေရေသာက္ ေဒသမ်ားတြင ္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ႏိုင္ငံ၏ 

အလယ္ပိုင္းတြင္ရွိၾကေသာ သာစည္ႏွင့္မိတၳီလာတို႔တြင္ ခ်ဥ္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္ရံုမ်ားအျပင္ စည္သြပ္ဘူးစက္ရံုမ်ားလည္း 

ရွိၾကသည္။ ပ်ဥ္းမနားတြင္ သၾကားစက္ရံုရွိသည္။ ထို႔ျပင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပုဂံေရွးေဟာင္း 

ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ျပင္ဦးလြင္ရွိ ကုန္းျမင့္သာအပန္းေျဖစခန္းမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္လည္း ထင္ရွားသည္။  

ဇယား (၈) - မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ဆည္တမံမ်ားနွင့္ တည္ေဆာက္သည့္ခုႏွစ္ 

စဥ္ စတင္တည္ေဆာက္ 

သည့္ႏွစ္ 

ၿပီးစီးသည္႔ႏွစ္ ေရကာတာ 

အေရအတြက္ 

အမည္ 

၁ ၁၉၈၀-၈၁ ၈၉-၉၀ ၁ ကင္းတားဆည္ 

၂ ၁၉၈၈-၈၉ ၉၀-၉၁ ၁ သဖန္းေခ်ာင္းဆည္ 

၃ ၁၉၉၀-၉၁ ၉၄-၉၅ ၁ စမုန္ေရလႊဲဆည္ 

၄ ၁၉၉၁-၉၂ ၉၃-၉၄ ၁ စြန္းလြန္းဆည္ 



 

 

၅ ၁၉၉၁-၉၂ ၉၆-၉၇ ၁ ေက်ာက္တလံုးဆည္ 

၆ ၁၉၉၃-၉၄ ၉၃-၉၄ ၁ ကင္းသာဆည္ 

၇ ၁၉၉၃-၉၄ ၉၄-၉၅ ၃ ေတာင္ပင္လယ္ဆည္၊ ေခ်ာင္းေကာက္ဆည္၊ 

သက္ေတာ္ဆည္ 

၈ ၁၉၉၃-၉၄ ၉၅-၉၆ ၁ ေခ်ာင္းေကာက္ဆည္ 

၉ ၁၉၉၄-၉၅ ၉၄-၉၅ ၁ ဒိုးကြင္းဆည္ 

၁၀ ၉၉၄-၉၅ ၉၅-၉၆ ၂ ေရနီ ေရလႊဲဆည္၊ မုန္ေခ်ာင္းဆည္ 

၁၁ ၁၉၉၄-၉၅ ၉၆-၉၇ ၁ ေျမာက္ပင္လယ္ဆည္ 

၁၂ ၁၉၉၄-၉၅ ၉၆-၉၇ ၁ သမက္ကူဆည္ 

၁၃ ၁၉၉၄-၉၅ ၉၈-၉၉ ၁ ေတာင္သာဆည္ 

၁၄ ၁၉၉၄-၉၅ ၀၁-၀၂ ၁ ဝဲေလာင္ဆည္ 

၁၅ ၁၉၉၅-၉၆ ၉၅-၉၆ ၃ ျမင္းျခံျမစ္ေရတင္၊ရဲဘုတ္ေခ်ာင္းဆည္၊လဲျဖဴေရလႊဲဆည္ 

၁၆ ၁၉၉၅-၉၆ ၉၆-၉၇ ၁ စြန္ကန္ေရကာတာ 

၁၇ ၁၉၉၆-၉၇ ၉၆-၉၇ ၁ ျမကန္ဆည္ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း 

၁၈ ၁၉၉၆-၉၇ ၉၈-၉၉ ၂ ပင္းေခ်ာင္း၊ ဆင္ေသ 

၁၉ ၁၉၉၆-၉၇ ၉၉-၀၀ ၁ ဆင္ေသ(ေရလႊဲဆည္) 

၂၀ ၁၉၉၈-၉၉ ၉၉-၀၀ ၂ စည္သာ၊ သေျပရုိး 

၂၁ ၁၉၉၈-၉၉ ၀၄-၀၅ ၁ ေပါင္းေလာင္း 

၂၂ ၁၉၉၉-၀၀ ၉၉-၀၀ ၁ ဇီးေတာ(ေရလႊဲဆည္) 

၂၃ ၁၉၉၉-၀၀ ၀၀-၀၁ ၁ သစ္တက္ကုန္းေရလႊဲဆည္ 

၂၄ ၂၀၀၀-၀၁ ၀၃-၀၄ ၁ ေက်ာက္တလံုး ေရကူဆည္ 

၂၅ ၂၀၀၀-၀၁ ၀၀-၀၁ ၂ ပန္ုးမႀကီး၊ ၿမိဳ႕သာ 

၂၆ ၂၀၀၁-၀၂ ၀၂-၀၃ ၃ ျပင္သာ၊ ေဖာင္းကေတာ၊ ဆင္လမ္း 

၂၇ ၂၀၀၁-၀၂ ၀၃-၀၄ ၁ ရန္ေအာင္ျမင္ 

၂၈ ၂၀၀၁-၀၂ ၀၃-၀၄ ၃ သင္ပုန္း၊နတ္သားေတာ၊ေခ်ာင္းမႀကီး(ပ်ဥ္းမနား) 

၂၉ ၂၀၀၂-၀၃ ၀၄-၀၅ ၁ ေတာင္ေရ 

၃၀ ၂၀၀၃-၀၄ ၀၄-၀၅ ၁ ေခ်ာင္းမနက္ 

၃၁ ၂၀၀၃-၀၄ ၀၄-၀၅ ၁ သဲျဖဴ 

၃၂ ၂၀၀၃-၀၄ ၀၅-၀၆ ၁ ငါ႔သေရာက္ 

၃၃ ၂၀၀၃-၀၄ ၀၆-၀၇ ၁ ေခ်ာင္းမငယ္ 

၃၄ ၂၀၀၃-၀၄ ၀၉-၀ ၁ မဒန္းဆည္ 

၃၅ ၂၀၀၄-၀၅ ၀၅-၀၆ ၄ (က)ေညာင္ကုန္း(စိမ္း)၊ (ခ)လက္ခုတ္ပင္၊ (ဂ)လုံုးခ်င္း၊ 

ၿမိဳ႕လွ 

၃၆ ၂၀၀၄-၀၅ ၀၇-၀၈ ၁ မာလဲနတ္ေတာင္ 



 

၁၈ Statistical Year Book, 2011. The data is calculated based on the two weather stations of Bago region: one is in Bago and another 
is in Pyay. It is the average annual rain fall of the two station in 2010.   

၃၇ ၂၀၀၅-၀၆ ၀၅-၀၆ ၁ ၾကက္ေမာက္ေတာင္ 

၃၈ ၂၀၀၅-၀၆ ၀၈-၀၉ ၁ ေပါင္းေလာင္းေရလႊဲဆည္ 

၃၉ ၂၀၀၆-၀၇ ၀၇-၀၈ ၂ ရမ္ွးမငယ္၊ စည္သာ 

၄၀ ၂၀၀၆-၀၇ ၀၉-၁၀ ၁ ၿမိဳ႕ႀကီးေရလႊဲဆည္ 

၄၁ ၂၀၀၇-၀၈ ၀၈-၀၉ ၁ ေတာင္ျပိဳ 
 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆည္တမံအမ်ားစုကို (၁၉၉၀) နွင့္ (၂၀၀၀) စုနွစ္မ်ားအတြင္း တည္ေဆာက္ခ့ဲ 

သည္။ ဆည္တမံ (၂) ခုသာ (၁၉၈၀) စနွုစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆည္တမံ (၅၇) ခုအနက္ (၂၈) ခုကို 

(၁၉၉၀) စုႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ (၂၇) ခုကို (၂၀၀၀) စနုွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ကို 

ေတြ႕ရသည္။  

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆည္ေျမာင္းေရရရိွေသာေဒသအမ်ားစုမွာ ဗမာအမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ေတာင္ပုိင္း၊ 

အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းတို႔တြင္ တည္ရွိၾကသည္။ ဗမာအမ်ားစုနွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ၾကေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား 

ရွိရာ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္သာ ဆည္တမံ (၄) ခုရွိေပသည္။  

 

၄.၃ ။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ (၁၇° ၂၀’ ၁၂” ) နွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၉၆° ၂၈’ ၄၇” ) ၾကားတြင္ 

တည္ရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္းမွာ (၂၄,၇၉၃) စတုရန္းမိုင္ရွိသည္။ စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ (၆,၀၀၈,၀၀၀) ရွိ၍ လူဦးေရသိပ္သည္း 

မႈမွာ တစ္စတုရန္းမိုင္လွ်င္ (၂၄၁) ဦးျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕ျပေနလူဦးေရမွာ (၁,၄၉၂,၀၀၀) ရိွၿပီး၊ ေက်းလက္ေနလူဦးေရမွာ 

(၄,၅၁၆,၀၀၀) ျဖစ္သည္။ က်ား/မလူဦးေရမွာ အမ်ိဳးသမီး (၂,၉၈၈,၀၀၀) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၃,၀၂၀,၀၀၀) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးကို ပဲခူးရိုးမေတာင္တန္း၏ ပုိင္းျခားထားမႈအရ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းဟူ၍ ခြျဲခားထားသည္။ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဧရာဝတီျမစ္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ႏွင့္ ပဲခူးျမစ္မ်ားစီးဆင္းေနျပီး ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမ 

မ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးကို ေျမာက္ဖက္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အေရွ႕ဖက္တြင္ 

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ဖက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အေနာက္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ 

ျပည္နယ္တို႔ျဖင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လွ်က္ရွိသည္။ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ျပည္၊ သာယာဝတီ ခရုိင္ၾကီး (၄) ခုရိွကာ ပထမ ခရိုင္ 

(၂) ခသုည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ရွိၿပီး က်န္ခရိုင္ (၂) ခုသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ရွိသည္။  

ရာသီဥတုမွာ သာမန္အားျဖင့္ စြတ္စိုေသာ မုတ္သုံရာသီဥတုအမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ ေဒသ၏ ႏစွ္စဥ္ပ်မ္းမွ် 

မိုးေရခ်ိန္မွာ (၂၃၄၂.၅) မီလီမီတာ၁၈ ျဖစ္သည္။ ပဲခူးရိုးမျဖင့္ ပုိင္းျခားထားေသာ အေရွ႕ပိုင္းႏငွ့္ အေနာက္ပိုင္းတို႔သည္ 

မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနအရ ရာသီဥတုအေျခအေနမွာ ကြျဲပားလွ်က္ရွိသည္။ အေရွ႕ပိုင္း၏ နွစ္စဥ္မိုးေရခ်ိန္မွာ (၃၀၀၀) 

မီလီမီတာ ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ပိုင္းမွာ (၁၅၀၀) မီလီမီတာ ခန္႔ျဖစ္သည္။  



 

၁၉ Accordingly, Mon and Kayin are not seen as communities in the Swa Chaung Dam irrigated and irrigable areas which is located in 
the west of the Sittuang River. 
၂၀ Pa O is the ethnic group mainly resided in Shan South but they are also scattered in Kayin, Mon and Bago east. 

ဇယား (၉) - လြန္ခ့ဲေသာ ဆယ္စုနွစ္ (၄) ခုအတြင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ပ်မ္းမွ်မုိးေရခ်ိန္ (မီလီမီတာ)  

စဥ္ ေဒသ ၁၉၈၁ ၁၉၉၁ ၂၀၀၁ ၂၀၀၉ 

၁ ပဲခူး(အေရွ႕ပုိင္း) ၃၅၄၉ ၂၉၉၉ ၃၆၁၈ ၂၈၅၄ 

၂ ျပည္(အေနာက္ပိုင္း) ၁၂၈၄ ၁၀၈၂ ၁၂၂၈ ၁၀၅၉ 

 ပ်မ္းမွ်(မီလီမီတာ) ၂၄၁၆.၅ ၂၀၄၀.၅ ၂၄၂၃ ၁၉၅၆.၅ 

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကရင္၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ပအုိ႔ စေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစြာ 

ေနထိုင္ၾကသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈအေနျဖင့္ ပိုမိုကြျဲပားၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 

အေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗမာအမ်ားစုေနထုိင္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ ဆက္စပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ ခ်င္းနွင့္ 

ရခုိင္လူမ်ဳိးစု အနည္းငယ္ယွဥ္တြဲ၍ ေနထုိင္ၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ပဲခူးအေရ႕ွပိုင္းသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု 

ေနထိုင္မႈမွာ ပိုမုိမ်ားျပားၿပီး၊ အေရွ႕ပိုင္းႏငွ့္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတို႔သည္ မြန္၊ ကရင္ျပည္နယ္ (၂) ခုနွင့္ ထိစပ္ေနေပသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွာ စစ္ေတာင္းျမစ္၏ အေရွ႕ဖက္ကမ္းတြင္ ပိုမုိ၍ အေျခခ်ေနထိုင္ 

ၾကသည္။၁၉ ပအို႔တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားမွာ၂၀ ပဲခူးအေရွ႕ပိုင္းတြင္ ပိုမုိျပန္႔ႏွံ႕စြာေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး၏ 

စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧကေပါင္းမွာ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္တြင္ (၆,၉၉၈,၂၆၄) ဧကရွိၿပီး (၁၉၈၈) ခုႏွစ္၏ (၃,၁၁၂,၉၂၉) ဧက မွ 

တိုးတကလ္ာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဧကတစ္သန္းေက်ာ္မွာ ဆည္တမံ (၆၃) ခုႏငွ့္  အျခားေရရရိွေရးစီမံကိန္း (၅၆) ခုတို႔မွ 

စိုက္ပ်ဳိးေရကို ရရွိသည္။ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးကို မိုးရြာသြန္းမႈႏွင့္ ရာသီဥတုကို အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို 

အေျခခံသည့္ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေရး ပတ္ဝန္းက်င္နယ္ပယ္ၾကီး (၃) မ်ိဳးခြျဲခားႏိုင္ေပသည္။ အေရွ႕ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း နွင့္ 

ပဲခူးရိုးမေတာင္းတန္းပိုင္းဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းေရရရိွမႈတို႔ေၾကာင့္ ဆန္စပါးကို 

အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အေရွ႕ပိုင္းကို စစ္ေတာင္းျမစ္၏ အေရွ႕ဖက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ဖက္ပိုင္းဟူ၍ ႏစွ္ပိုင္းေတြ႕ရွိရ 

ပါသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရ႕ွဖက္ကမ္းသည္ မုိး ပိုမုိရြာသြန္းေသာကုန္းျမင့္ပုိင္းျဖစ္သျဖင့္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားၿပီး ဆန္စပါး 

မွာ ဒုတိယစိုက္ပ်ဳိးသီးနွံျဖစသ္ည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္၏ အေနာက္ဖက္ကမ္းတြင္မူ ဆန္စပါးကိုဦးစားေပး၍ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီး၏ အေနာက္ပုိင္းမွာလည္း မိုးရြာသြန္းမႈအေပၚမူတည္ကာ ဆန္စပါးကိုအေလးေပး၍ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး၏ေျမာက္ပုိင္းမွာမူ ကုန္းျမင့္ေျမယာသဘာဝႏင့္ွ ပိုမိုေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ 

ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသာ ရိွပါသည္။  

 

 



 

၂၁ http://usaidlandtenure.net/sites/default/files/country-profiles/full-reports/USAID_Land_Tenure_Burma_Profile.pdf 

ဇယား (၁၀) - စုိက္ပ်ိဳးေရး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ခရုိင္ (၄) ခု 

ခရုိင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးေရးပတ္ဝန္းက်င္နယ္ပယ္ 

ပဲခူး ပဲခူးရိုးမအေရွ႕ပုိင္းနွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္အေနာက္ဖက္ပိုင္း 

ေတာင္ငူ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေျမာက္ပုိင္း၊ ပဲခူးရိုးမအေရွ႕ျခမ္း၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ 

အေရွ႕ပိုင္း 

ျပည္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ သမပိုင္းေျခာက္ေသြ႕၊ ပဲခူးရိုးမ 

အေနာက္ပိုင္း၊ ဧရာဝတီျမစ္ အေရွ႕ပိုင္း 

သာယာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးေတာင္ပိုင္း၊ ပဲခူးရိုးမအေနာက္ပိုင္း 

 

UNDP ၏ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ တြက္ခ်က္မႈအရ ခရုိင္ (၄) ခု၏ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းသည္ (၁၇) ျဖစ္ၿပီး၊ 

အမ်ိဳးသား ဆင္းရဲမြေဲတမ အခ်ိဳးမွာ (၁.၈) ရွိ၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးကို ဆင္းရဲမြေဲတမႈ အဆင့္နိမ့္က်သည္ဟု 

သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္း၏ ဆင္းရဲမြေဲတမႈအဆင့္မွာ (၁၉) ျဖစ္ၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး 

အေနာက္ပိုင္းမွာ အဆင့္ (၁၄) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ေျမယာမဲ့အိမ္ေထာင္စုမွာ အျမင့္ဆံုး 

အဆင့္တြင ္ ရိွေနသည္။၂၁ ျမန္မာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ ျပန္တမ္းအရ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု 

တစ္စု၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမပိုင္ဆိုင္မႈမွာ (၈.၄၅) ဧက ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ပိုင္းတြင္ (၅.၉၅) ဧကတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အစာအာဟာရ 

လံုျခံဳမႈအရ အေရွ႕ပိုင္းေရာ အေနာက္ပိုင္းပါ အျမင့္ဆံုး အေနအထားတြင္ရွိေနျပီး တစ္ဦးခ်င္း အစာအာဟာရ လံုျခံဳမႈ 

အေနျဖင့္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ (၇၉၁.၄) ကီလိုဂရမ္ႏွင့္  အေနာက္ပိုင္းတြင္ (၇၀၈.၁) ကီလိုဂရမ္ အသီးသီးျဖင့္ တတိယ 

အျမင့္ဆံုးျဖစသ္ည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပဲခူးရိုးမ ေတာင္တန္းကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားမွာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား 

ျဖစ္ၾကေသာ သစ္၊ ဝါးမ်ားအေပၚ၌သာ မွိခုိအားထားေနရေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးအေနျဖင့္ ရွားပါးၾကျပီး ဆင္းရဲသူမ်ားအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။  ထို႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ အေနာက္ပိုင္းသည္ မိုးရြာသြန္းမႈနည္းၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရလံုေလာက္စြာ မရရိွ 

ေသာေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ လူမ်ားသည္လည္း အျခား 

ေဒသမ်ားနွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ စီးပြားေရးတြင္ သိသိသာသာ အားနည္းခ်ဳိ႕တဲၾ့ကေပသည္။ 

၄.၃.၁ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စုိက္ပ်ဳိးေရရရိွေသာ ေဒသမ်ားအေပၚ ျခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 

စင္စစ္အားျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေနရာအမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရရရိွၾကသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရရရိွေရး အစီအစဥ္ 

(၄၈) ခုသည္ ေဒသမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၂၂) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္ (၄၈) ခတုည္ရွိၿပီး ပဲခူးတိုင္း 

ေဒသႀကီးအေနာက္ပုိင္းတြင္ (၁၂) ၿမိဳ႕နယ္နွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရ႕ွပိုင္းတြင္ (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

တုိုင္းေဒသႀကီး၏ေလးပံုသံုးပံုသည္ စီမံကိန္းေဒသမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ၄င္း (၂၂) ၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရစုစုေပါင္း 

မွာ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုး လူဦးေရ၏ (၈၀%) ဟုခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရရွိသည္။ အေရးပါေသာ အစုိးရစက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ 

(၃) ခုရွိရာ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ (၂) ခုႏွင့္ အေနာက္ပုိင္းတြင္ (၁) ခတုိ႔ု ျဖစ္ၾကသည္။ သၾကားစက္ရံုနွင့္ ေရနစီက္ရုံတို႔သည္ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အေရးပါေသာ စက္ရံုမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊေတာင္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ 

အထည္စက္ရံုသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိသည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ 

(၂၂) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ 



 

 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆည္တမံမ်ားျပ ေျမပုံ

 

 



 

၂၂ There are two dams namely Taung Mauk Dam and Seik Padaung Weir in the lists of irrigation schemes in Bago region. But we do 
not have information where they are located in Bago Region. 

ဇယား (၁၁) - ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္မ်ား ၂၂ 

စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ ဆည္တမံအေရအတြက္ ဆည္တမံအမည ္ တည္ေနရာအပုိင္း 

၁ ျပည္ ၃ ေတာင္နဝင္းဆည္၊ ကန္ၾကီးကုန္းဆည္၊ 

မေတာင့္တေရလႊဲဆည္ 

အေနာက္ေတာင္ 

၂ ေရႊေတာင္ ၂ နတ္ေမွာ္ျမစ္ေရတင္၊ ေရႊေတာင္ဆည္ အေနာက္ေတာင္ 

၃ ေပါက္ေခါင္း ၂ ေတာင္နဝင္းေရလႊဲဆည္၊ ေတာင္နဝင္းဆည္ ေတာင္ပုိင္း 

၄ ပေတာင္း ၃ က်ီးပငဆ္ည္၊ ေညာင္ကိုင္းဆည္၊ ခဝါဆည္ အေနာက္ေတာင္ 

၅ အုတ္ဖို ၃ စဥ့္ငူေခ်ာင္းေဂါင္း၊ ဂမုန္းဆည္၊ မင္းလွဆည္ အေနာက္အလယ္ 

၆ သဲကုန္း ၁ ေတာင္နဝင္းဆည္ အေနာက္ေတာင္ 

၇ နတ္တလင္း ၁ ေတာင္ညွိဆည္ အေနာက္ေတာင္ 

၈ ေပါင္းတည္ ၁ ဝႀဲကီးဆည္ အေနာက္ေတာင္ 

၉ လက္ပံတန္း ၁ သဲေကာဆည္ အေနာက္အလယ္ 

၁၀ သာယာဝတီ ၁ သံုးဆယ္ဆည္ အေနာက္ေတာင္ 

၁၁ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၁ ေဘာ္ဘင္ဆည္ႏွင့္ ေရကူတမံ အေနာက္အလယ္ 

၁၂ မင္းလွ ၁ ကံတင္ဘီးလင္းဆည္ အေနာက္ေတာင္ 

ပဲခူးအေရွ႕ပုိင္းရိွ ဆည္တမံမ်ား 

၁ ပဲခူး ၆ ေရႊျပည္ (၃)ဆည္၊ ေဇာင္းတူေရလႊဲဆည္္၊ 

ဇလပ္ေတာ္ဆည္၊ မဇင္းဆည္၊ 

အာလိုင္နီဆည္၊ ဝါးကတုတ္ဆည္ 

ေတာင္ 

၂ ဒိုက္ဦး ၄ ေဘာနီဆည္၊ ဘိုင္းဒါးဆည္၊ 

ေကာလိယဆည္၊ ဘိုင္းဒါးေရလႊဲဆည္၊ 

ေရွ႕ေတာင္ 

၃ ကဝ ၂ ပိုင္က်ံဳ(ေရထိန္းတံခါး)၊ 

ေရႊေလွ(ေရထိန္းတံခါး) 

အေရွ႕ေတာင္ 

၄ အုတ္တြင္း ၅ မင္းရဲဆည္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရတင္၊ 

ေရသိုးဆည္၊ ခေပါင္းဆည္၊ 

ခေပါင္းေရလ႔ဲဆည္ 

အေရွ႕ေျမာက္ 

၅ ျဖဴး ၁ မဂြဆဲည္  အေရွ႕အလယ္ 

၆ ေက်ာက္တံခါး ၂ ရဲႏြယ္ဆည္္၊ ရဲႏြယ္ေရလႊဲဆည္ အေရွ႕အလယ္ 

၇ ေတာင္ငူ ၃ ကမ္းနီေရလႊဲဆည္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရတင္၊ 

ပသိဆည္ 

အေရွ႕ေျမာက္ 

၈ သနပ္ပင္ ၁ တာဝေရထိန္းတံခါး အေရွ႕ေတာင္ 

၉ ေဝါ ၃ ရွမ္းကိုင္း (ေရထိန္းတံခါး)၊ 

မိုးယြင္းႀကီးေရထိန္းတံခါး၊ 

နဂါးေမာက္ေရထိန္းတံခါး 

အေရွ႕ေတာင္ 

၁၀ ေရတာရွည္ ၂ ဆြာေခ်ာင္းဆည္၊ ေခ်ာင္းမႀကီး(ၿမိဳ႕လွ) အေရွ႕ေျမာက္ 



 

၂၃ Myanmar Agricultural Census 2010 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းရွိ စီမံကိန္း(၁၆)ခုသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းနွင့္ အေနာက္ 

အလယ္ပိုင္းေဒသတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္တည္ရွိသည္။ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဧရာဝတီျမစ္တြင္းသို႔ စီးဝင္ေသာေခ်ာင္းမ်ားတြင္ 

အေျချပဳထားပါသည္။ စီမံခ်က္ (၁၆) ခုသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အေနာက္ပုိင္း (၁၂) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ 

စုစုေပါင္း လယ္ယာလုပ္သား အိမ္ေထာင္စု၏ (၅%) ဝန္းက်င္သာ ဆည္ေရရရိွေသာေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး 

အေနာက္ပိုင္း ဆည္ေျမာင္းေရသံုးစြေဲသာေဒသမ်ား၏ အဓကိလူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသာ ျဖစ္ၾက၍ 

က်န္ေဒသမ်ားမွာ ယာေျမႏင့္ွ ဧရာဝတီျမစ္၏ ႏနု္းတင္ေျမႏတုို႔ျဖစ္ၾကသည္။  

စီမံကိန္း (၃၂) ခုမွာ ပဲခူးေဒသႀကီးအေရွ႕ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ 

ပုိင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔တည္ရွိေပသည္။ သို႔ရာတြင္ စီမံကိန္းအားလံုးမွာ စစ္ေတာင္းျမစ္၏ အေနာက္ဖက္ 

ေဒသတြင္တည္ရွိေနပါသည္။ ပဲခူးအေနာက္ပုိင္းကဲ႔သုိ႔ပင ္စီမံခ်က္အမ်ားစုမွာ စစ္ေတာင္းျမစ္တြင္း စီးဝင္ေသာ ေခ်ာင္းမ်ား 

ကို အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပဲခူးအေရွ႕ပိုင္းရွိ ဆည္ေရေသာက္ေဒသမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးအဓိကလုပ္ငန္းမွာ ဆန္စပါး 

စိုက္ပ်ိဳးေရး လယ္လုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္းလယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၏ (၈%)၂၃ သည္သာလွ်င္ ဆည္ေျမာင္းေရရရွိ 

ေသာ္လည္း က်န္လယ္ေျမအမ်ားစုမွာ မိုးေရကိုသာ မွီခုိစိုက္ပ်ဳိးၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ဆည္ေျမာင္းေရ 

မရရွိေသာေျမမ်ားတြင္ ၾကံသီးႏွံကိုစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။  

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆည္တမံ (၅) ခုကို  (၁၉၈၀) ခုႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း 

စီမံကိန္းအမ်ားစုကိုမူ (၁၉၉၀) ခႏုစ္ွမ်ားအတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ (၁၉၈၀) ခႏွုစ္ 

ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္အတြင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရ႕ွပိုင္းတြင္ ဆည္တမံတည္ေဆာက္မႈမ်ား မရိွခဲ့ေပ။ ဆည္တမံ (၄၀) 

ေက်ာ္မွာ (၁၉၉၀) ခႏွုစ္နငွ့္ (၂၀၀၀) ခုနွစ္မ်ားအတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  

ဇယား (၁၂) - ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ဆည္တမံမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ခဲ႔သည့္ခုနွစ္ 

စဥ္ စတင္သည္႔ 

ခႏွုစ ္

ၿပီးစီးသည့္ 

ခႏွုစ ္

ဆည္တမံ 

အေရအတြက္ 

စီမံကိန္းအမည္ 

၁ ၁၉၈၁-၈၂ ၉၀-၉၁ ၁ နတ္ေမွာ္ျမစ္ေရတင္ 

၂ ၁၉၈၅-၈၆ ၉၃-၉၄ ၁ ေတာင္နဝင္းေရလႊဲဆည္ 

၃ ၁၉၈၅-၈၆ ၉၅-၉၆ ၁ ေတာင္နဝင္းဆည္ 

၄ ၁၉၈၈-၈၉ ၉၁-၉၂ ၁ ေရႊေတာင္ဆည္ 

၅ ၁၉၈၉-၉၀ ၉၀-၉၁ ၁ ဆင္ေသေခ်ာင္းေခါင္း 

၆ ၁၉၉၃-၉၄ ၉၄-၉၅ ၂ က်ီးပင္ဆည္ေရကာတာ၊ မေတာင့္တေရလႊဲဆည္ 

၇ ၁၉၉၄-၉၅ ၉၅-၉၆ ၁ ေတာင္ညွိဆည္ 

၈ ၁၉၉၈-၉၉ ၉၉-၀၀ ၃ ေျမာင္ကိုင္းဆည္၊ ဝႀဲကီးဆည္၊ ကန္ၾကီးကုန္းေရကာတာ 

၉ ၁၉၉၉-၀၀ ၀၀-၀၁ ၁ သဲေကာဆည္ 

၁၀ ၁၉၉၉-၀၀ ၀၁-၀၂ ၁ ေဘာ္ဘင္(ပင္မတမံ)(ေရကူတမံ) 

၁၁ ၂၀၀၀-၀၁ ၀၁-၀၂ ၁ သံုးဆယ္ဆည္ 

၁၂ ၂၀၀၀-၀၁ ၀၂-၀၃ ၁ ကံတင္ ဘီးလင္းဆည္ 

၁၃ ၂၀၀၀-၀၁ ၀၃-၀၄ ၂ ဂမုန္းဆည္၊ မင္းလွဆည္ 



 

 

၁၄ ၂၀၀၁-၀၂ ၀၂-၀၃ ၁ တာဝ(ေရထိန္းတံခါး) 

၁၅ ၂၀၀၂-၀၃ ၀၄-၀၅ ၁ ခဝါဆည္ 

ပဲခူးအေရွ႕ပုိင္းရိွ ဆည္တမံမ်ား 

၁ ၁၉၉၃-၉၄ ၉၄-၉၅ ၂ မင္းရဲဆည္၊ ကမ္းနီေရလႊဲဆည္ 

၂ ၁၉၉၃-၉၄ ၉၆-၉၇ ၂ ေဇာင္းတူေရလႊဲဆည္၊ ပသိဆည္ 

၃ ၁၉၉၅-၉၆ ၉၅-၉၆ ၁ စစ္ေတာင္ျမစ္ေရတင္ 

၄ ၁၉၉၅-၉၆ ၉၆-၉၇ ၁ ေရႊျပည္(၃)ဆည္ 

၅ ၁၉၉၅-၉၆ ၉၈-၉၉ ၁ ေဘာနီဆည္ 

၆ ၁၉၉၆-၉၇ ၉၇-၉၈ ၁ ေရသိုးဆည္ 

၇ ၁၉၉၇-၉၈ ၉၈-၉၈ ၁ မဂြဆဲည္ 

၈ ၁၉၉၇-၉၈ ၉၈-၉၉ ၁ ဇလတ္ေထာ္ဆည္ 

၉ ၁၉၉၈-၉၉ ၀၁-၀၂ ၁ ဆြာေခ်ာင္းဆည္ 

၁၀ ၁၉၉၉-၀၀ ၀၀-၀၁ ၁ ရွမ္းကိုင္း(ေရထိန္းတံခါး) 

၁၁ ၁၉၉၉-၀၀ ၀၂-၀၃ ၁ ဘိုင္းဒါးဆည္ 

၁၂ ၂၀၀၀-၀၁ ၀၁-၀၂ ၁ ပိုင္က်ံဳ (သဲထုတ္ေရတံခါး) 

၁၃ ၂၀၀၀-၀၁ ၀၂-၀၁ ၁ ေကာလိယဆည္ 

၁၄ ၂၀၀၀-၀၁ ၀၅-၀၆ ၁ ရဲႏြယ္ဆည္ 

၁၅ ၂၀၀၀-၀၁ ၀၆-၀၇ ၁ ဘိုင္းဒါးေရလႊဲဆည္ 

၁၆ ၂၀၀၁-၀၂ ၀၂-၀၃ ၁ အလိုင္နီဆည္၊ တာဝ (ေရထိန္းတံခါး) 

၁၇ ၂၀၀၁-၀၂ ၀၇-၀၈ ၁ ခေပါင္းဆည္ 

၁၈ ၂၀၀၂-၀၃ ၀၃-၀၄ ၁ ေရႊေလွ(ေရထိန္းတံခါး)၊ ေခ်ာင္းမႀကီး(ၿမိဳ႕လွ) 

၁၉ ၂၀၀၄-၀၅ ၀၅-၀၆ ၁ မိုးယြန္းႀကီး (ေရထိန္းတံခါး) 

၂၀ ၂၀၀၄-၀၅ ၀၇-၀၈ ၁ ဝါးကတုတ္ဆည္ 

၂၁ ၂၀၀၅-၀၆ ၀၈-၀၉ ၁ ခေပါင္းေရလႊဲဆည္ 

၂၂ ၂၀၀၅-၀၆ ၀၉-၁၀ ၁ ရဲႏြယ္ ေရလႊဲဆည္ 

၂၃ ၂၀၀၆-၀၇ ၀၉-၁၀ ၁ နဂါးေမာက္သဲထုတ္ေရတံခါး 
 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဆည္ေရေသာက္ေဒသမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၊ အေျခခ် 

ေနထိုင္ၾကသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ သီးျခားလူ႔အဖြအဲစည္းအေနျဖင့္ သဲကုန္း၊ 

သာယာဝတီ၊ မင္းလွ၊ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္နွင့္ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ပဲခူးေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းျဖစ္ၾကေသာ 

ကဝ၊ ေက်ာက္တံခါး၊ ေညာင္ေလးပင္ (ဆည္ေရေသာက္ေဒသရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမဟုတ္)၊ ျဖဴး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 

ကရင္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ဆည္ေရေသာက္ေဒသတုိ႔တြင္ သီးျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ၾကေပသည္။ ပဲခူးတုိင္း 

ေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္၊ ေပါက္ေခါင္း၊ ပေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အာေရွာခ်င္း (ေဒသအေခၚ 

ေျမျပန္႔ခ်င္း)တို႔သည္ ဆည္ေရေသာက္ေဒသမ်ား၌ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးကာေနထိုင္ၾကျပီး ၄င္းတို႕အမ်ားစုသည္ ထိုေဒသ 

မ်ား၏ ကုန္းျမင့္ပိုင္းတို႔တြင္မူ ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနၾကေပသည္။  



 

 

အခန္း (၅) း ေလ့လာခ့ဲသည့္ ေရေပးေဝေရးအစီအစဥ္မ်ား အေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ 

မိတ္ဆက္က႑တြင္ ေဖၚျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ဤလူမႈေရး အကဲျဖတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 

ေရေပးေဝေရးစနစ္ပုံစံ (၄) ခအုေပၚတြင္ အတြင္းက်က် ေလ့လာအကဲျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းေဒသမ်ားအတြင္း 

ေရေပးေဝေရးပုံစံမ်ား၏ လူဦးေရစာရင္းဇယားဆိုင္ရာ၊ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို 

သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္ပံုစံေလးခုသည္ စီမံကိန္းေဒသအတြင္း ဘုံတူညီသည့္ 

ေရေပးေဝေရးပုံစံမ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားစြာကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပေနသည္ဟု သတ္မွတ္ယူဆထားၾကသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ 

ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  

ေလ့လာမႈအရ ဆြာေခ်ာင္းႏွင့္ ေျမာက္ယမား ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပုံစံစနစ္ႏွစ္ခုသည္  ဆင္ေသႏွင့္ မာလနဲတ္ေတာင္ 

စေသာ ပုံစံစနစ္ (၂) ခထုက္ ပုိမို၍ ေရေပါမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္တြင္ေဖၚျပခ့ဲသည့္ စနစ ္ (၂) ခတုြင္ ေရရရိွမႈ 

မလုံေလာက္သည့္ ျပႆနာမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႔ရိွခဲ့ရၿပီး လယ္ယာေျမမ်ားစြာသည္ ပုံမွန္ေရေပးသြင္းမႈကို မရရွိခဲ့ေပ။ 

ေရွ႕တြင္ေဖၚျပခ့ဲသည့္ စနစ္ (၂) ခမုွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမရိွပါ။ ဆြာေခ်ာင္းဆည္သည္ 

ေရဝင္ဧရိယာအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈျမင့္မားသျဖင့္ လုံေလာက္သည့္ ေရစီးဝင္မႈရွိပါသည္။ ေျမာက္ယမားဆည္အတြက္မူ 

ယင္း၏တြဲဖက္ဆည္သည္ ပင္မဆည္မွလွ်ံက်လာသည့္ေရကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ပင္မဆည္သည္ 

(၁၄,၀၀၀) ဧကေပ,သာ သိုေလွာင္ထားႏိုင္ၿပီး ေရစီးဝင္မႈက (၁၃၀,၀၀၀) ဧကေပ ရွိသည္။ တြဖဲက္ဆည္ကို (၂၀၀၆) ခုႏွစ္ 

တြင ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးလွ်ံက်လာသည့္ ေရ (၁၂၀,၀၀၀) ဧကေပ,ကို သိုေလွာင္ေပးထားႏိုင္သည္။ ထုိနည္းအားျဖင့္ 

(၂၀၀၇) ခုႏွစ္မွစၿပီး ေနာက္ထပ္ (၁၀,၀၀၀) ဧကေပ,ကို ေရေပးသြင္းလာႏိုင္ခဲ႔သည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ ေလ့လာခဲ့ 

သည့္ စနစ္ပုံစံ (၄) ခု၏ ပိုမုိအေသးစိတ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။ 

ဇယား (၁၃) - ေလ့လာခ့ဲသည့္ စနစ္ပံုစံ ေလးခုအေပၚ ရႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ 

အေၾကာင္းအရာ  ဆင္ေသ ေျမာက္ယမား ဆြာေခ်ာင္း မာလဲနတ္ေတာင္ 

တည္ေနရာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္

စီ 

တပ္ကုန္း 

 

စစ္္္ကုိင္းေဒသ၊ 

ယင္းမာပင္ခရုိင္ 

ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ 

ပဲခူးအေရွ႕ပုိင္း၊ 

ေတာင္ငူခရုိင္  

ေရတာရွည္ 

ၿမိဳ႕နယ္ 

 

မႏၱေလး၊ 

ျပင္ဦးလြင္ခရုိင္၊ 

စဥ့္္ကူးၿမိဳ႕နယ္ 

တည္ေဆာက္သည့္ 

ႏွစ္ 

 

၁၉၉၆ ၂၀၀၅ ၁၉၉၈ ၂၀၀၄ 

ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ 

သည့္ဧရိယာ(အသားတင္

) 

 

၁၅,၂၁၈ ၁၁,၃၂ဝ ၂၃,၄၆၇ ၆၅,၀၀ 

ျဖတ္သြားသည့္ေက်းရြာ

အေရအတြက္ 

၃၃ ၁၇ ၂၄ ၁ဝ 



 

၂၄ The area in fact used to be included in Mandalay region. But in terms of new administrative structure, it is included in Nay Pyi 
Taw Council. 

ေက်းရြာအေရအတြက္ ၇၈ ၃၅ ၁၃၃ ၃ဝ 

 

ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ 

သည့္ဧရိယာအတြင္းပါ

ဝင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 

တပ္ကုန္း၊ 

ပုပၺသီရိ 

ပုလဲ၊ယင္းမာပင္ ေရတာရွည္၊ဆြာ စဥ့္ကူး 

အစီအစဥ္တည္ရွိသည့္ 

ဇုန္နယ္ေျမမ်ား 

မႏၱေလးေဒသႀကီး 

ေတာင္ဘက္ပုိင္း၂၄ 

စစ္ကုိင္းေဒသႀကီး 

ေတာင္ဘက္အပုိင္း 

ပဲခူးအေရွ႕ပုိင္း၊  

စစ္ေတာင္းျမစ္ 

အေနာက္ပုိင္း 

မႏၱေလးေဒသႀကီး 

ေျမာက္ဘက္အပုိင္း 

ဆည္၏ေရသိုေလွာင္မႈ 

စုစုေပါင္း ဧက၊ ေပ 

 

၁၄၃,၀၉၀ ၁၄,၀၅၇ 

(တြဖဲက္ဆည္၊ 

၁၂၂,၉၀၀) 

၂၁၆,၃၅၀ ၅၇,၄၇၀ 

စီမံမႈအပိုင္အတြင္း 

လူဦးေရ 

၁၀၇,၉၆၂ ၆၉,၅၀၀ ၈၀,၀၀၉ ၂၂,၈၀၀ 

အိမ္ေထာင္စု ဦးေရ  ၂၂,၆၄၀ ၁၂,၅၀၀ ၁၆,၃၁၉ ၅,၇၀၀ 

 

လယ္သမားဦးေရ  ၅,၄၂၀ ၃,၀၀၀ ၁၇,ဝ၀၀ ၂,၃၆၄ 

 
 

၅.၁ ။ စီမံကိန္းေဒသအတြင္း လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား 

၅.၁.၁ ေျမာက္ယမားေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးပံုစံစနစ္ 

ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္သည္ ေဒသ၏ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိသည္။ ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ 

ဗမာႏွင့္ ကဒူး၊ ကနန္း ဟုေခၚေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ ေနထိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကဒူး၊ ကနန္းတို႔သည္ 

ဗမာလူမ်ိဳးတို႔ႏငွ့္  တစသ္ားတည္း ေပါင္းစည္းသြားၾကၿပီး ၄င္းတို႔၏တည္ရွိမႈမွာ မွတ္တမ္းအေနျဖင့္သာ ရွိေတာ့သည္။  

ယင္းတို႔သည္ ဗမာစကားေျပာၾကၿပီး ဗမာအမ်ားစုႏွင့္တူသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ားအတိုင္း ျပဳမူေနထိုင္ၾကသည္္။ 

ထိုသို႔ျဖစ္သျဖင့္ အဆိုျပဳထားသည့္စီမံကိန္းမွ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေနရာတြင္သာမက၊ ေရသြင္း 

စိုက္ပ်ဳိးရန္မဆိုျပဳထားသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ပါ  ဗမာအမ်ားစုႏွင့္ ယင္းတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း တစသ္ားတည္း ျဖစ္ေနေသာ 

ကဒူး၊ ကနန္းတို႕မလွြဲ၍ အျခားမည္သည့္ လူမ်ိဳးစုကိုမွ်မေတြ႕ရပါ။ 

၅.၁.၂ မာလဲနတ္ေတာင္ စီမံကိန္း 

ဤေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္ပုံစံသည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ အတိအက် 

ဆိုရလွ်င္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ဧရိယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္သည့္ဧရိယာမ်ားသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ကပ္လ်က္ေဒသ ဧရာဝတီ 

ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္တြင္ တည္ရွိသည္။ ဤဧရိယာတြင္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသာေနထိုင္ၾကၿပီး မည္သည့္လူမ်ိဳးႏြယ္ 

စုမွ် သိသာထင္ရွားသည့္ သီးျခားအသိုင္းအဝိုင္းအျဖစ္ ေနထုိင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ 



 

 

၅.၁.၃ ဆင္ေသ စီမံကိန္း 

ဤေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္ပုံစံသည္မႏၱေလးေဒသ၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ေနျပည္ေတာ္ 

ေကာင္စီ နယ္ပယ္အတြင္းတြင္ ရွိပါသည္။ ဤဧရိယာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ားစု ျဖစ္သည့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ၾကၿပီး 

အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္း၏ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဧရိယာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ ဧရိယာအတြင္း အေရးပါသည့္ သီးျခား 

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္သည့္ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမရိွပါ။  

၅.၁.၄ ဆြာေခ်ာင္း စီမံကိန္း 

ဤေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္ပုံစံသည္ စစ္ေတာင္းျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္ပိုင္းတြင္ 

တည္ရွိပါသည္။ ပဲခူးအေရွ႕ပိုင္းေဒသတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေတာင္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အေရွ႕ပိုင္း ေတာင္ထူထပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္သာ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ အဆိုျပဳထားသည့္ 

စီမံကိန္းဧရိယာသည္ စစ္ေတာင္းျမစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ေျမျပန္႔လြင္ျပင္တြင္ တည္ရိွသည္။ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ 

ဧရိယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ ဧရိယာအတြင္း အေရးပါသည့္ သီးျခားလူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအျဖစ္ ေနထုိင္သည့္ 

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား မရွိပါ။  လူမႈေရး အကဲျဖတ္မႈအဖြဲ႔သည္ ဗမာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ေနထိုင္သည့္ ကရင္ 

ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးႏြယ္စု အနည္းငယ္ကိုေတြ႕ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႕၏အဆိုအရ ယင္းတို႔သည္ ဗမာစကားေျပာကာ ဗမာတို႕ႏွင့္ 

တစ္သားတည္းျဖစ္ေနၿပီး ဗမာႏွင့္ ဆင္တူသည့္ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ား က်င့္သုံးေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  

၅.၂ ။ ေလ့လာခ့ဲသည့္ ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးေရး ဧရိယာအတြင္း ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုမ်ား 

လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈအဖြ႔ဲသည္  စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ေနထိုင္ေၾကာင္း 

ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ၄င္းတို႕သည္ ဗမာတို႕ျဖင့္ ေရာေႏွာလ်က္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အသိုင္းအဝိုင္းျဖင့္ သီးျခားျဖစ္ေစ ေနထိုင္ၾက 

ပါသည္။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ၄င္းတို႕သည္ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အျခားတိုင္းရင္းသား 

မ်ားကဲ့သုိ႔တစ္သားတည္း ျဖစ္မေနၾကေပ။ ယင္းတို႔သည္ယင္းတို႔၏ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ားကိုသာ 

ပဓာနထားၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းတို႔သည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကြျဲပားျခားနားသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အထကို 

က်င့္သုံးေနျခင္ကားမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာေရး အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္လည္း စီမံကိန္း 

ဧရိယာတြင္ရွိေနႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆြာေခ်ာင္း(ပဲခူးအေရွ႕) တြင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူမႈေရးအကဲျဖတ္အဖြဲ႔ 

အေနျဖင့္  သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ခရစ္ယာန္လူထုသည္ အျခား လူနည္းစ ုဘာသာေရး အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ 

ယွဥ္လွ်င္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔ႏင့္ွ ပိုမိုေရာေႏွာေနထိုင္ဖို႔ရာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါသည္။  

အခန္း (၆) း လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈႏွင့္ 

လူမႈစီးပြားေရးအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား 

၆.၁ ။ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး စနစ္မ်ား 

၆.၁.၁ ေျမယာအမ်ိဳးအစားမ်ား 
ေလ့လာခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ားကို ယင္းတို႔၏ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 

စိုက္ပ်ိဳးမႈပုံစံမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အုပ္စု (၂) ခုခြျဲခားႏိုင္သည္။ လယ္အေျချပဳစနစ္ႏွင့္ လယ္ႏွင့္ယာ ေပါင္းစပ္စနစ္တို႔  

ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရတာရွည္ႏွင့္  စဥ့္ကူးဧရိယာ (၂) ခုမ ွရြာမ်ားတြင္ လယ္ကို အားျပဳေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ 



 

 

တပ္ကုန္းနွင့္ပုလဲတို႔မွာ လယ္ႏွင့္ ယာေပါင္းစပစ္နစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရတာရွည္ႏွင့္ စဥ့္ကူးနယ္ 

ရွိရြာမ်ားသည္ လယ္ကိုအဓိကထားၿပီး တပ္ကုန္းႏွင့္ပုလဲတို႔သည္ လယ္ႏွင့္ ယာ အေပါင္းအစပ္ပံုစံကိုက်င့္သုံးသည္။ 

နည္းစနစ္အပိုင္းအရဆိုပါမူ လယ္သည္စပါးစိုက္သည့္ေျမျဖစ္သည္။ ယာသည္ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ ပအဲမ်ဳိးမ်ဳိး စသည္ျဖင့္ 

အျခားသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ယာေျမမ်ားသည္ ေရရရိွမႈအကန္႔အသတ္ရွိျခင္း (သုိ႔) ေျမအေနအထားတို႔ေၾကာင့္ 

စပါးကို မစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ေခ်။ ေရတာရွည္၊ ပုလဲႏွင့္ စဥ့္ကူးနယ္တို႔မွ စိုက္ပ်ိဳးေျမအမ်ားစုသည္ လယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ စဥ့္ကူးမ ွ

ရြာတစ္ရြာႏွင့္ ပုလဲမွရြာတစ္ရြာတို႔တြင္ လယ္ႏွင့္ယာ ေပါင္းစပ္ပုံစံကို အသုံးျပဳၾကသည္။ 

ေျမယာပံုစံႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားသည့္ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မွလယ္သမားမ်ားသည္ 

စပါးကို (၂) ႀကိမ္စိုက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လယ္ေျမေပၚတြင္ယာသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အျခားကိစၥတစ္ရပ္မွာ စဥ့္ကူး 

ရွိ ရြာတစ္ရြာမွလယ္ေျမသည္ မရုင္းေျမအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေနသည္။ ၎သည္ ဧရာဝတီျမစ္ေဘးကပ္လ်က္ရွိေနသည့္ ႏုန္းေျမ 

အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ပုံမွန္လယ္ႏွင့္ မရုင္းလယ္တို႔အၾကား အဓိကကြာျခားခ်က္မွာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ လယ္အမ်ိဳးအစားအတြက္မူ မုိးရာသီအကုန္ ျမစ္ေရက်သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္စိုက္ပ်ိဳး 

ၾကသည္။ ပုံမွန္လယ္ေျမတြင္ မိုးရာသီ (ဇူလိုင္မွ ေအာက္တိုဘာ / ႏုိဝင္ဘာ) သို႔မဟုတ္ ေဆာင္းရာသီ အကုန္တြင္ 

စိုက္ပ်ိဳးသည္။ (မတ္လမ ွေမ / ဇြန္) 

၆.၁.၂ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ 

လယ္သမားအမ်ားစုသည္ အစုိးရမွ မၾကာေသးမီကထုတ္ေပးထားသည့္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္ရိွၾကသည္။ 

ေလ့လာခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း လယ္သမားအမ်ားစုသည္ ယင္းတို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမအမ်ိဳးအစား အေပၚ 

မူတည္ျခင္းမရွိပ ဲ လယ္ေျမျဖစ္ေစ၊ ယာေျမျဖစ္ေစ မၾကာေသးမီက အစုိးရမွထုတ္ေပးထားသည့္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ 

လက္မွတ္ရွိထားၾကသည္။ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေျမယာဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ထိုသို႔ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ (ေျမငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္ကို ေျမယာအပိုင္းတြင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။) ရြာ (၅) ရြာမွ လယ္သမား 

အားလုံးသည္ သက္ေသခံလက္မွတ္ရရွိထားၿပီး က်န္သည့္ရြာမ်ားမွ လယ္သမား (၅၀% မွ ၉၉%) မွာမူ လက္ခံရရွိျခင္း 

မရိွေသးပါ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာန၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း၊ ေျမယာအျငင္းပြားမႈ၊ 

ပိုင္ရွင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈေနာက္က်ျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။  

ေျမယာကုိ  သီးစားစနစ္စုိက္ပ်ိဳးသူမ်ားအား ေတြ႔ရိွခဲ့ရေသာ္လည္း  ႀကီးမားသည့္ပမာဏမရိွပါ။ 

ေလ့လာမႈတြင္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ေျမယာကို အျခားသူမ်ားထံ တရားဝင္မဟုတ္ေသာနည္းျဖင့္ ငွားရမ္း 

ကာ သီးစားစနစ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ကိစၥအမ်ားစု၌ ငွားရမ္းသူမ်ားသည္ အေသးစားလုပ္ကိုင္ 

သည့္ လယ္သမားမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ခဲရ့သည္။ ေျမယာမဲ့လုပ္သားမ်ားသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကိရိယာႏွင့္ အရင္း 

အႏွီးေငြေၾကးမရွိသျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ သီးစားစနစ္လုပ္ကိုင္မႈမွာ နည္းပါးပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္ 

အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးသည့္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားသည္ သီးစားစနစ္ျဖင့္ ေျမယာအငွားခ် ထားေလ့ရွိသည္။ 

အေျခခံအားျဖင့္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ေျမယာပုိင္ဆိုင္ထားၿပီး လုပ္သားအင္အား နည္းပါးသူမ်ားသည္ သီးစားစနစ္ျဖင့္ အငွားခ် 

ထားေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ သီးစားစနစ္ကို လယ္သမား၏ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအခ်ာမ်ားအခ်င္းခ်င္းသာ လုပ္ကိုင္ၾကသည္ကုိ 

အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ သီးစားခ်ထားမႈကို မိုးစပါးထက္ေရရရိွေရးအတြက္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ 

ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္းတို႔ျဖင့္ ပိုမိုဂရုစုိက္ရသည့္ ေႏြရာသီသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ အထူးတလည္က်င့္သုံးၾကပါသည္။ 



 

 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သီးစားခ်ထားမႈအေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ (ရြာတစ္ရြာစီတြင္ သီးစားစနစ္ 

လုပ္ကိုင္သူ (၃) ေယာက္မွ (၄) ေယာက္သာရွိသည္)။ သီးစားစနစ္ေပးသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမယာ (၂) ဧက မွ 

(၃) ဧကအထိသာ ခ်ထားေပးၾကသည္။ သီးစားခအျဖစ္ ေပးရမည့္ပမာဏကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။  

ဇယား (၁၄) - နယ္ေျမအသီးသီးမွ သီးစားခႏႈန္းထားမ်ား 

ေဒသ စပါး(လယ္) ႏွမ္း/ပဲ(ယာ) 

စဥ့္ကူး(မႏၱေလးေျမာက္ပုိင္း) တစ္ဧက ၁၂ တင္း  

ပုလဲ(စစ္ကုိင္းေတာင္ပုိင္း) တစ္ဧက တင္း ၂၀ (သုိ႔) 

တစ္ဧက ၁၀၀၀၀ က်ပ္ 

ႏွမ္း ၅ တင္း  

ေျမပဲ တင္း ၂၀  

ေရတာရွည္(ပဲခူးအေရွ႕) တစ္ဧက ၁၂ တင္း  

တပ္ကုန္း(မႏၱေလးေတာင္ပုိင္း) သီးႏွံအထြက္ သုံးပုံတစ္ပုံ  

 

သီးစားခႏႈန္းထားမ်ားမွာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအၾကားတြင္ပိုမိုသက္သာသည္ကို သိခဲ့ရပါသည္။ ေဆြမ်ိဳးေတာ္သည့္ သီးစား 

လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး ေဆြမ်ိဳးမေတာ္သူမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ႀကိဴတင္ေပးသြင္း ထားရ 

ေလ့ရွိသည္။ 

 

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးတြင္ စက္မႈဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ ပုိရိွလာသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ သီးစားစနစ္ က်င့္သံုးမႈ 
ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ 

 ေလ့လာခဲ့သည့္ရြာမ်ားမွ လူအမ်ားသည္ သီးစားခ်ထားျခင္း အေလ့အက်င့္သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဴးမ်ိဳးေၾကာင့္ 

ေလ်ာ့က်လာေနသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား အနက္မွတစ္ခုမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ စက္မႈပိုင္း 

ပိုမုိပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းတြင္လည္း သီးစားခ်ထားမႈျပဳလုပ္ရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ လုံေလာက္ 

သည့္လုပ္သားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု 

မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ဤလိုအပ္ခ်က္ကို လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ 

လာၾကသည္။ ဤနည္းျဖင့္ သီးစားခ်ထားမႈအေလ့အထမွာ က်ဆင္းလာခဲသ့ည္။ ဤကိစၥကို ေရတာရွည္တြင္ ထင္ရွားစြာ 

ေတြ႕ရသည္။ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ေျမယာမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ပိုမိုရရိွ လာသည့္အတြက္ ေၾကာင့္လည္း 

သီးစားခ်ထားမႈေလ်ာ့က်လာရသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရရရိွမႈပိုနည္းသည့္ ရြာမ်ားတြင္လည္း သီးစားခ်ထားမႈ မ်ားမ်ားစားစား 

မရိွပါ။ ေရမရရိွႏိုင္သည့္အခါ သီးစားလုပ္သည့္သူက စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုစနစ္ကို မလုပ္ကိုင္လိုၾကေသာ 

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခင္က မုိးေလဝသကိုခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ မုိးေလဝသအေျခအေနမွာ ပို၍ခန္႔မွန္းရခက္ 

လာသည္။ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ လူတို႔သည္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာအလုပ္မ်ားရွိလာ၍ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေလ့လာခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ သီးစားခ်ထား 

သည့္အေလ့အထ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။  



 

၂၅ This classification on different types land ownership is done by researchers’ reflections based on people’s perceptions.   

၆.၁.၃ လယ္ယာေျမယာပ်ံ႕ႏံွ႕တည္ရိွပံု 

ေလ့လာမႈတြင္ ေျမယာစနစ္ကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ အရြယ္အစားသည္ အဓိကအဆုံးအျဖတ္ေပးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း 

ေတြ႕ရသည္။ ေျမအေနအထားႏွင့္ ေရရရွိမႈက ပို၍အေရးပါပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမယာအရြယ္အစားသည္ 

ပုံစံတက်ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာေျမယာစနစ္ အမ်ိဳးအစားေအာက္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ အေလ့အထအတြက္ 

အေရးႀကီးေသာ ကြျဲပားမႈအခ်ိဳ႕ရွိသည္ကိုေလ့လာမႈအရေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးပံုနည္းလမ္းမ်ား၊ သီးႏံွ 

အမ်ိဳးအစားေရြးခ်ယ္မႈ၊ လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးမႈပမာဏ စသည့္အပုိင္းမ်ား 

တြင္ ကြျဲပားမႈမ်ားရိွသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အဓိကလယ္ယာေျမစနစ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမယာအရြယ္အစားမွာ မည္သည္႔နည္း 

အားျဖင့္ ကြျဲပားမႈျဖစ္ေစသည္ကို ရွင္းျပႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့လာခဲ့သည့္ဧရိယာအတြင္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အရြယ္အစားမ်ား 

ကို ပထမဦးစြာ ရွင္းလင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။  

ေလ့လာခဲ့သည့္ ေက်းရြာအားလုံးမွ အငယ္စား၊ အလတ္စား၊ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ေျမယာပုိင္ဆိုင္ 

မႈ အရြယ္အစားမွာ အနည္းဆုံး (၂ ဧက) မ ွ (၄ ဧက)၊ (၅ ဧက) မွ (၈ ဧက) ႏွင့္ (၁၀ ဧက) မ ွ (၁၇ ဧက) တို႔ အသီးသီး 

ျဖစ္ၾကသည္။၂၅ ေလ့လာမႈအရ ေျမာက္ယမားသည္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာအရြယ္အစား အႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ 

သည္ အေသးဆုံးျဖစ္သည္။ မတူကြျဲပားသည့္ဧရိယာအလိုက္ မတူကြျဲပားသည့္ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အရြယ္အစားမ်ားကို 

ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖၚျပထားသည္။  

ဇယား (၁၅) - မတူညီသည့္ ေရသြင္းစုိက္ပ်ိဳးမႈပံုစံစနစ္ (၄) မ်ဳိးေအာက္တြင္ ရပ္ရြာလူထုမွပ်မ္းမွ်အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈအရြယ္အစားမ်ား 

 

ၿမိဳ႕နယ္ 

 

စနစ္ 

အႀကီးစား 

လယ္သမား 

အလတ္စား 

လယ္သမား 

အေသးစား 

လယ္သမား 

 

  အျမင့္ဆုံး အနိမ့္ဆုံး အျမင့္ဆုံး အနိမ့္ဆုံး အျမင့္ဆုံး အနိမ့္ဆုံး 

စဥ့္ကူး(မႏၱေလးေဒသ ေျမာက္ပုိင္း) မာလဲနတ္ေတာင္ ၁၆ ၁၀ ၆ ၅ ၄ ၂ 

 

ပုလဲ(စစ္ကုိင္းေဒသေတာင္ပုိင္း) ေျမာက္ယမား ၂၅ ၁၁ ၁၀ ၇ ၅ ၂ 

 

ေရတာရွည္(အေရွ႔ပဲခူး) ဆြာေခ်ာင္း ၁၅.၇၅ ၉.၅ ၇.၅ ၅ ၃.၅ ၁.၂၅ 

 

တပ္ကုန္း(မႏၱေလးေဒသေတာင္ပုိင္း/ 

ေနျပည္ေတာ္အနီး) 

ဆင္ေသ ၁၄ ၈.၅ ၇ ၄.၅ ၄.၅ ၂ 

ေလ့လာခ့ဲသည့္ ေက်ားရြာအားလံုးမွ 

ပ်မ္းမွ် ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ 

အရြယ္အစား 

 ၁၇ ၁၀ ၈ ၅ ၄ ၂ 

 



 

၂၆ This is the average of the data of three-four villages studied both in actual and pretest 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမရိွသူမ်ားသည္ ေလ့လာခ့ဲသည့္ ရြာအားလံုးတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုး အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ 

ေလ့လာခဲ့သည့္ ရြာမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေသာ အိမ္ေထာင္စုအမ်ုိးအစားမွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမရွိသည့္ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး 

လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၅၅%) ပါဝင္သည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမရွိသူအားလုံးသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ 

အထူးသျဖင့္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားမွာမူ  ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

အလတ္တန္းစား လယ္သမားမ်ားသည္ ဒုတိယအႀကီးဆုံး အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ပါဝင္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုစုစုေပါင္း၏ (၂၁%) 

ရွိသည္။ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားမွာ အေသးငယ္ဆုံးအခ်ိဳးအစားျဖင့္ (၉%) သာရိွၿပီး အေသးစား လယ္သမားမ်ားမွာ 

လယ္ယာလုပ္သည့္ အိမ္ေထာင္စု၏ (၁၆%) သာရွိသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းသည္ 

ေျမယာမ့ဲလူဦးေရ အျမင့္မားဆုံးေဒသျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ အေသးစားလယ္သမားႏွင့္ ေျမယာမဲ့လူဦးေရ 

ျမင့္မားသည့္ေဒသျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္သူ လူဦးေရအျမင့္မားဆုံး 

ျဖစ္ၿပီး အလတ္စားလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမယာမဲ့လူဦးေရတို႔မွာ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ဘက္၊ 

ေနျပည္ေတာ္အနီးမွ တပ္ကုန္းသည္ အလတ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ ေျမယာမဲ့မ်ား အခ်ဳိးညီစြာတည္ရွိသည့္ ေဒသျဖစ္သည္။  

ဇယား (၁၆) - ေလ့လာခ့ဲသည့္ေဒသ (၄) ခုအတြင္း လယ္ယာေျမအမ်ိဳးအစားအသီးသီးအလုိက္ အိမ္ေထာင္စုပ်ံ႕ႏံွ႕ပံုမ်ား၂၆ 

  

 

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေဒသမ်ား 

ပ်မ္းမွ် 

အႀကီးစား 

လယ္ယာ 

အိမ္ 

ေထာင္စု 

ပ်မ္းမွ် 

အလတ္ စား 

လယ္ယာ 

အိမ္ 

ေထာင္စု 

ပ်မ္းမွ် 

အေသးစား 

လယ္ယာ 

အိမ္ 

ေထာင္စု 

ပ်မ္းမွ် 

ေျမယာမ့ဲ 

အိမ္ 

ေထာင္စု 

ပ်မ္းမွ် 

စုစုေပါင္း   

အိမ္ 

ေထာင္စု 

ပ်မ္းမွ် 

စုစုေပါင္း 

လယ္ယာ 

ေျမဧက 

စဥ့္ကူး(မႏၱေလးေဒသ/ 

မႏၱေလးေဒသ ေျမာက္ပုိင္း) 

၁၁ ၂၇ ၄၁ ၂၅၄ ၃၃၅ ၉၀၁ 

ပုလဲ(စစ္ကုိင္းေဒသေတာင္ပုိင္း) ၃၄ ၁၁၀ ၄၃ ၇၇ ၂၆၆ ၃၀၈၃ 

ေရတာရွည္(အေရွ႕ပဲခူး/ 

စစ္ေတာင္းျမစ္အေနာက္ဘက္) 

၁၈ ၅၃ ၆၁ ၁၀၁ ၂၃၃ ၉၆၄ 

တပ္ကုန္း(မႏၱေလးေဒသ 

ေတာင္ပုိင္း/ 

ေနျပည္ေတာ္အနီး) 

၁၂ ၃၁ ၂၃ ၁၄၇ ၂၁၃ ၈၅၈ 

ပ်မ္းမွ် ၁၉ ၅၅ ၄၂ ၁၄၅ ၂၆၂ - 

ရာခုိင္ႏႈန္း (%) ၇ ၂၁ ၁၆ ၅၅ ၁၀၀ - 



 

၂၇ Many Ya lands could be transformed to Le land after rehabilitation of the canals. Still pure Ya land will be remained as they are 
located in the upland to which it is not sure the irrigated water could be delivered. 

ယာေျမသက္သက္ကုိသာ စုိက္ပ်ိဳးမႈလုပ္ကုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေက်းရြာအနည္းငယ္တြင္ရိွၿပီး အနိမ့္ဆံုး (၆%) မွ 
(၅၀%) အထိပါဝင္သည္။ 

ေလ့လာခဲ့သည့္ဧရိယာ (၄) ခုမွ ရြာ (၄) ခတုြင္ ယာေျမသက္သက္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ လယ္သမားမ်ားကို 

ေတြ႔ရွိရျပီး ေဒသ (၁) ခစုတီြင ္ (၁) ရြာစီရိွျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္ကုန္း (မႏၱေလးေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ေရတာရွည္ (အေရွ႕ပဲခူး) 

တို႔တြင္ ယာလုပ္ငန္းသက္သက္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ အငယ္စားလယ္သမားမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး (၂) ဧကမွ 

(၃) ဧကအထိ ပိုင္ဆိုင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ စဥ့္ကူးႏွင့္မႏၱေလးမွ ယာသက္သက္စိုက္ပ်ိဳးသူ လယ္သမားမ်ားသည္ 

အေသးစား လယ္သမားမ်ား မဟုတ္ၾကပဲ အႀကီးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား လယ္သမားမ်ား ေရာေထြးေနသည္။ 

ေအာက္ပါဇယားတြင္ ယာသက္သက္ လုပက္ိုင္ေသာေျမမ်ား၂၇ အား ေလ့လာခဲ့သည့္ရြာ (၄) ရြာတြင္ မည္သို႔ပါဝင္သည္ကို 

ျပသထားသည္။  

ဇယား (၁၇) - ရြာ (၄) ရြာမွ ယာလုပ္ငန္းသက္သက္ လုပ္ကုိင္ေသာေျမမ်ား ခန္႔မွန္းေျခ ဖြဲ႔စည္းတည္ရိွပံု 

 

ရြာ 

 

ေဒသ 

စုစုေပါင္း 

လယ္ယာ            

အိမ္ေထာင္စု 

ယာေျမသက္သက္ 

အိမ္ေထာင္စု 

ယာေျမသက္သက္ 

ရာခုိင္ႏႈန္း 

ကြန္အုန္း ေရတာရွည္ၿမိ ႔ဳနယ္(အေရွ႕ပဲခူး) ၅၁ ၅ ၆ 

ေညာင္လြန္႔ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္(မႏၱေလးေတာင္ပုိင္း) ၈၄ ၅ ၉ 

ေငြေတာင္ စဥ္ကူၿမိဳ႕နယ္(မႏၱေလးေတာင္ပုိင္း) ၉၂ - ၂၀ 

မြန္သြင္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္(စစ္ကုိင္းေတာင္ပုိင္း) ၃၄၈ - ၅၀ 

 

၆.၁.၄ သီးႏံွစုိက္ပ်ိဳးမႈပံုစံမ်ား 

ေလ့လာခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားအနက္ တစ္ဝက္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆန္စပါးသည္ အဓိကစိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံျဖစ္ၿပီး 

အျခားေက်းရြာ တစ္ဝက္သည္ မိုးစပါးအျပင္ ႏွမ္း၊ ပအဲမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေျမပဲႏွင့္  ၾကံ တို႔အေပၚတြင္လည္း အမွီျပဳလွ်က္ရွိၾကသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လယ္ႏွင့္ယာ ေရာေႏွာတည္ရိွသည့္ရြာမ်ားသည္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိုဳးေရးစနစ္ရရိွမႈ နည္းပါးၿပီး အျခားသီးႏွံ 

မ်ားကိုလည္း မွီခုိေနရသည္။ ဆည္ေရရရိွေသာ္လည္း ေငြရသည့္သီးႏွံမ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးၾကသည့္ ပုလဲမွရြာ (၂) ရြာကိုမူ 

ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ 

ေလ့လာခဲ့သည့္ ရြာ (၁၄) ရြာအနက္မွ (၆) ရြာသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္၂သီးစားစိုက္ပ်ိဳးသည္။ (၁၄) ရြာအ 

နက္မွ (၅) ရြာသည္ သီးႏွံ၃သီးစားစိုက္ၿပီး က်န္သည့္ရြာ (၃) ရြာမွာမူ ႏွစ္စဥ္သီးႏွံတစ္မ်ိဳးကိုသာ စုိက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။ ၂သီး 

စားစိုက္ပ်ဳိးသည့္ရြာမ်ားသည္မိုးရာသီအျပင္ေႏြရာသီ၌ပါ အဓိကအားျဖင့္စပါးကိုသာစိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ တစ္ႏွစ္ ၃သီးစားစိုက္ 

ပ်ိဳးၾကသည့္ရြာမ်ားမွာမူ မိုးစပါးအျပင္ အျခားသီးႏွံအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ တစ္ႏွစ္ တစ္သီးသာ 

စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ရြာ (၃) ရြာမွ (၂) ရြာသည္ မုိးစပါးကို စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ယင္းတို႔ေျမ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ၾကံစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ 

ေရတာရွည္တြင္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အျခားဒုတိယသီးႏွံေပၚခ်ိန္ကုိ မီွခိုရန္မလိုအပ္ဘဲ တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္သီးသာ 



 

 

စိုက္သည္ဟု ယူဆသတ္မွတ္ထားသည့္ ရြာတစ္ရြာသာရွိသည္။ ထိုရြာမွ လယ္သမားမ်ားသည္ မုိးစပါးႏွင့္ ေႏြစပါးဟူ၍ 

တစ္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္သီးစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ရန ္ ရည္မွန္းထားၾကသည္။ ေႏြစပါးကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကသည္။ 

ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ဆည္ေရေသာက္စီမံကိန္းမွ ေရမရရိွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေႏြစပါးမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္နီးပါး ပ်က္စီးၾကရ 

သည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါဇယားသည္ ေလ့လာခဲသ့ည့္ေက်းရြာမ်ားမွ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈပုံစံကို ေဖၚျပထားသည္။ (ပို၍အေသး 

စိတ္က်သည့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈပံုစံအတြက္ ေနာက္ဆက္တြမဲွ ရာသီအလိုက္ ျပကၡဒိန္တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။) 

သို႔ရာတြင္ တပ္ကုန္း (မႏၱေလးေဒသေတာင္ဘက္ပိုင္း) ႏွင့္ ပုလဲ(စစ္ကိုင္းေဒသေျမာက္ဘက္ပိုင္း) မ ွရြာမ်ားသည္ 

မိုးစပါးႏွင့္ေႏြစပါးကို အဓိကအေလးထားစိုက္ပ်ိဳးသည့္ စဥ့္ကူး(မႏၱေလးေျမာက္ပိုင္း)ႏွင့္ ေရတာရွည္(အေရွ႕ပဲခူး) ဧရိယာ 

(၂) ခုထက္ ဒုတိယသီးႏွံပိုမ်ားသည္။ ေရ႕ွတြင္ေဖၚျပခ့ဲသည့္ ဧရိယာ (၂) ခုမ ွ ရြာမ်ားသည္ မိုးစပါးကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး 

ေနာက္တြင္ေဖၚျပခ့ဲသည့္ ဧရိယာမ်ားမွာမူ မိုးစပါးအျပင္ေႏြစပါးကိုပါ စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ေရ႕ွတြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္ ဧရိယာ (၂) 

ခသုည္ ေႏြစပါးအစား ႏွမ္း၊ ပအဲမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေျမပဲ၊ ကုလားပဲႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။  

 

ဇယား (၁၈) - ေလ့လာခ့ဲသည့္ေဒသ (၄) ခုမွ ေက်းရြာအလုိက္ သီးႏံွစုိက္ပ်ိဳးမႈပံုစံမ်ား 

ရြာႏွင့္ ေဒသမ်ား လယ္ ယာ သို႔မဟုတ္ 

အျခားစုိက္ပ်ိဳးေျမအစိတ္အပိုင္း 

၁။ ျပည္စိုးေအာင္ 

၂။ ပင္လယ္ႀကီး 

သီးႏွံ ၂ မ်ိဳး (မုိးစပါးႏွင့္ ေႏြစပါး) ပဲစဥ္းငံုႏွင့္ ေဆာင္းေျမပဲ  

၃။ ေငြေတာင္(စဥ့္ကူးၿမိဳနယ္) 

 

သီးႏွံ ၁ မ်ိဳး( ႏုန္းေျမေပၚ မရုင္းစပါး)  ၾကံ 

၄။ ကုကၠိဳစု 

၅။ အီေယာင္း  

သီးႏွံ ၃ မ်ိဳး (မိုးဦးႏွမ္း၊မိုးစပါးႏွင့္ 

ေဆာင္းႏွမ္းသို႔မဟုတ္ ကုလားပဲ) 

 

၆။ မုန္သြင္  သီးႏွံ ၃ မ်ိဳး (မိုးဦးႏွမ္း၊မိုးစပါးႏွင့္ 

ေဆာင္းႏွမ္းသို႔မဟုတ္ ကုလားပဲ) 

သီးႏွံ ၂ မ်ိဳး (မုိးဦးႏွမ္းႏွင့္ 

မိုးရာသီတြင္ ကုလားပဲ) 

၇။ သေျပတန္း (ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္) သီးႏွံ ၂ မ်ိဳး (မုိးစပါးႏွင့္ ေႏြစပါး)  

၈။ အင္ၾကင္းကုန္း (ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္) သီးႏွံ ၂ မ်ိဳး (မုိးစပါးႏွင့္ ေႏြစပါး)  

၉။ ဖိုးၾကာညိဳ (ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္) သီးႏွံ ၁ မ်ိဳး(ႏွစ္စဥ္ေႏြသီးႏွံကိုစမ္းသပ္ 

စိုက္ပ်ိဳးၾကည့္ၾကေသာ္လည္းအမ်ားစု

ပ်က္စီးကုန္သည္။) 

 

၁၀။ ခြန္ဦး(ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္) သီးႏွံ ၁ မ်ိဳး(မုိးစပါး) ႀကံ (၂ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္) 

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ 

ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ 

 



 

 

၁၁။ ဥရွစ္ကုန္း 

၁၂။ အင္ဖက္ကုန္း  

သီးႏွံ ၂ မ်ိဳး (မုိးစပါး)  

၁၃။ ေညာင္လြန္႔ သီးႏွံ၃ မ်ိဳး (မိုးစပါး၊ ပဲတီစိမ္း 

ပ/ဲေဂၚဖီထုပ္) 

သီးႏွံ ၃ မ်ိဳး (ပဲတီစိမ္း ၊ 

ဝါ/ငရုပ္၊ပဲ/ေျမပဲ) 

၁၃။ ၾကာေသအီ သီးႏွံ ၃ မ်ိဳး (မိုးစပါး ၊ ပဲတီစိမ္း၊ 

ပ/ဲေဂၚဖီထုပ္) 

သီးႏွံ ၃ မ်ိဳး(ပဲတီစိမ္းကို 

ေျပာင္း၊ဝါ၊ေဂၚဖီထုပ္ တို႔ႏွင့္ 

သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳး) 

 

အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားသည္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားထက္ သီးႏံွအမ်ိဳးအစားပုိမုိစုိက္ပ်ိဳးၾကသည္ 

အႀကီးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားအၾကား အဓိကသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈပံုစံမွာ မကြာျခားလွပါ။ 

သို႔ရာတြင္ အႀကီးစားလယ္သမား အမ်ားစုသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လယ္သမားမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ သီးႏွံအမ်ဳိးအစား 

မ်ားစြာကိုတစၿ္ပိဳင္တည္းပိုမို၍စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားသည္ အလတ္စား 

ႏွင့္ အေသးစား လယ္သမားမ်ားထက္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ၂ဆ မ ွ ၅ဆ အထိပုိမ်ားသည္ကို ထည့္တြက္လွ်င္ ယင္းတို႔သည္ 

အျခားသီးႏွံတစ္မ်ိဳးက ပ်ိဳးေထာင္ဆဲျဖစ္သည့္အခါ (သို႔မဟုတ္) ေနာက္ရာသီအတြက္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္ယူေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ 

သီးႏွံတစ္ခုကို စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေနရာအလြတ္ပိုရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုရြာမ်ားမွ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားတြင္ လယ္ 

ႏွင့္ ယာ ေပါင္းစပစ္ိုက္ပ်ိဳးေျမစနစ္ ရွိေနသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သီးႏွံအမ်ိဳးအစား (၆) မ်ိဳးရွိလွ်င္ 

၄င္းရြာအတြင္း အလတ္စားႏွင့္ အေသးစားလယ္သမားတို႔မွာ ထိုသီးႏွံအမ်ိဳးအစားတို႔မွ တစ္ဝက္ကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္သည္။ 

ထိုသို႔ျဖစ္သည့္အခါ အႀကီးစား လယ္သမားမ်ားသည္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ကို ပိုၿပီးခံႏိုင္ရည္ 

ရွိႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္ပါ ေဘာင္အကြက္အတြင္းတြင္ ႀကီးမားသည့္ ေျမအရြယ္အစား ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းက ပိုမ်ားသည့္ 

သီးႏွံႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားအတြက္ မည္သို႔အက်ိဳးျပဳသည္ကို ေဖၚျပထားသည္။  

ကိစၥရပ္ - (၁) ။ လယ္လုပ္ကုိင္သည့္ တပ္ကုန္းမွ အႀကီးစား လယ္သမားမ်ားသည္ ပဲတီစိမ္းကုိ မုိးရာသီအေစာပုိင္း 

(ေမလ) မွ (ဇူလုိင္လ) လယ္အတြင္း စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ ယင္းတုိ႔ေျမ၏ အျခားအပုိင္းတြင္ စပါးကုိပ်ဳိးေထာင္ၾကသည္။ 

 

ကိစၥရပ္ - (၂) ။ လယ္ႏွင့္ယာ ေပါင္းစပ္စုိက္ပ်ိဳးေျမစနစ္ ပုိင္ဆုိင္သည့္လယ္သမားမ်ားသည္ ပဲတီစိမ္း၊ ေျပာင္း၊ အာလူး ႏွင့္ 

ငရုပ္တုိ႔ကုိ မုိးရာသီအေစာပုိင္းတြင္ ယင္းတုိ႔၏ ယာေျမ၌ တစ္ၿပိဳင္တည္းစုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ထုိေနာက္ ၄င္းတုိ႔သည္ ဝါကုိ (၅) 

လစုိက္သည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေဂၚဖီကုိစုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ လယ္ေျမအေပၚတြင္မူ အႀကီးစား 

လယ္သမားမ်ားသည္ မုိးရာသီအေစာပုိင္းတြင္ ပဲတီစိမ္းစုိက္ပ်ဳိးၿပီးေနာက္တြင္ မုိးစပါးစုိက္ကာ (၁) ႏွစ္တာ၏ ေနာက္ပုိင္း တြင္ 

ေဂၚဖီကုိစုိက္ပ်ဳိးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤေျမအမ်ိဳးအစားမွ အႀကီးစား လယ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္သီးႏံွ (၉) မ်ိဳးစုိက္ၿပီး 

အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား လယ္သမားမ်ားမွာ (၃) မ်ိဳး ႏွင့္ (၄) မ်ိဳးသာစုိက္သည္။ ထုိရြာမ်ားမွ အေသးစားလယ္သမား 

အမ်ားစုသည္ ယာေျမကုိသာ ပုိင္ဆုိင္ၾက၍ ျဖစ္သည္။ 

တပ္ကုန္းၿမိ ႔ဳနယ္ 

 



 

 

ကိစၥရပ္ - (၃) ။ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္မွ အႀကီးစား လယ္သမားမ်ားသည္ မုိးရာသီအေစာပုိင္းကာလအတြင္း ေျမပဲစုိက္ေနခ်ိန္ 

တြင္ မုိးရာသီအတြက္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကုိလည္း တစ္ျပိဳင္တည္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဤရာသီမွ ေျမပဲသည္ အမွန္တကယ္ 

တြင္ ေဆာင္းသီးႏံွအတြက္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားသည္ ေျမပဲကုိမစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ေပ။ 

ပုိင္ဆုိင္သည့္ေျမ အရြယ္အစားက မ်က္ႏွာသာမေပးသည့္အျပင္ ေျမပဲမ်ိဳးေစ့၏ အရင္းအႏီွးမွာႀကီးမားၿပီး တစ္တင္းလွ်င္ 

(၃၂,၀၀၀) က်ပ္ ကုန္က်သည္။ 

 

၆.၁.၅ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးမႈနည္းစနစ္မ်ား 

စုိက္ပ်ိဳးေရးကိရိယာမ်ား 
ေလ့လာခ့ဲသည့္ ရြာအမ်ားစုတြင္ ယခင္ (၃-၅) ႏွစ္ကထက္ ပုိမုိ၍ စက္ကိရိယာမ်ားကုိ အသံုးျပဳလာၾကသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလ့လာခဲ့သည့္ဧရိယာ (၂) ခုျဖစ္ေသာေရတာရွည္ (အေရွ႕ပဲခူး) ႏွင့္ စဥ့္ကူး (မႏၱေလး 

ေျမာက္ပိုင္း) တို႔သည္ အျခားဧရိယာ (၂) ခုျဖစ္ေသာ တပ္ကုန္း (မႏၱေလးေဒသေတာင္ပုိင္း ေနျပည္ေတာ္အနီး) ႏွင့္ ပုလဲ 

(စစ္ကိုင္းေဒသေတာင္ပိုင္း) တို႔ထက္ စက္ကိရိယာကို ပိုမိုသုံးစြၾဲကသည္။ လယ္ယာသုံးကိရိယာမ်ား သုံးစြမဲႈသည္ ရိုးရာ 

နည္းလမ္းျဖစ္ေစ၊ စက္မႈနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လယ္ႏွင့္ယာ စိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္၊ အရင္းအႏွီးႏွင့္ လုပ္သားေစ်းကြက္တို႔ျဖင့္ အဓိက 

ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ 

ေရတာရွည္ (အေရွ႕ပဲခူး)ႏွင့္ စဥ့္ကူး (မႏၱေလးေျမာက္ပုိင္း) ဧရိယာ (၂) ခုမ ွ ေလ့လာခဲ့သည့္ရြာမ်ားတြင္ 

လယ္ထြန္ရာ၌ လယ္ထြန္စက္မ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ အျခားဧရိယာ (၂) ခုျဖစ္သည့္ တပ္ကုန္း (မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး 

ေတာင္ပုိင္း ေနျပည္ေတာ္အနီး) ႏွင့္ ပုလဲ (စစ္ကိုင္းေဒသေတာင္ပုိင္း) တို႔တြင္ ကၽြ၊ဲ ႏြားမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ ဤကိစၥ 

သည္ အဓိကအားျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမစနစ္၏ မူလအမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္ သက္ဆိုင္ေနေပသည္။ ေရ႕ွပိုင္းတြင္ ေဖၚျပခ့ဲေသာ 

ဧရိယာ (၂) ခသုည္ လယ္အထူးျပဳစနစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွဧရိယာ (၂) ခသုည္ လယ္ႏွင့္ယာ ေရာေနသည့္စနစ္ 

ျဖစ္သည္။ လယ္ထြန္စက္သည္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္မဟုတ္သည့္ ယာေျမတုိ႔ႏငွ့္မသင့္ေတာ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ႏွင့္ယာ အမ်ိဳး 

အစား (၂) ခုစလုံးပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည့္ လယ္သမားမ်ား၏နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ေနာက္တြင္ေဖၚျပခ့ဲသည့္ ဧရိယာ (၂) ခတုြင္ 

ကၽြ၊ဲ ႏြားမ်ားကို ဆက္လက္သုံးစြဲလွ်က္ ရွိၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေရ႕ွတြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္ ဧရိယာ (၂) ခမွုာ 

ထြန္ယက္ရန္အတြက္ လယ္ထြန္စက္မ်ားအသုံးျပဳသည္မွာ ထင္ရွားေပသည္။ 

စနစ္ပုိင္းအရ လုိအပ္မႈေၾကာင့္ ကၽြ၊ဲ ႏြား၊ ရုိးရာထယ္ႏွင့္ ႏြားလွည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ 

 အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဴးေၾကာင့္ ကၽြဲႏြား၊ ရိုးရာထယ္ႏွင့္ ႏြားလွည္းမ်ားကို ပုလဲတြင္ အဓိကထား သုံးစြေဲနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး 

အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သုံးစြၾဲကသည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအဆိုအရ 

လယ္ထြန္စက္မ်ားသည္ ကၽြႏဲြားမ်ားေလာက္ စိတ္ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ထြန္ယက္မေပးႏိုင္ဟုသိရသည္။ ဒုတိယအခ်က္ 

အျဖစ္ ကၽြႏဲြားႏွင့္ လွည္းမ်ားသည္ လယ္ကြက္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ သြားလာရန္ ပို၍အဆင္ေျပသည္။ လယ္ယာအေျခခံ 

အေဆာက္အဥႏွီင့္ ဆိုးဝါးသည့္ ရြာလမ္းမ်ားတြင္ စက္တပ္ယာဥ္မ်ားသြားလာႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ တတိယအခ်က္မွာ ရိုးရာ 

ႏြားလွည္းမ်ားသည္ လယ္ယာေျမအတြင္း လယ္ယာပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ရန္အတြက္အသုံးဝင္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈစရိတ္သည္ စက္မႈလယ္ယာသို႔ လုံးဝကူးေျပာင္းေရးအတြက္ လယ္သမားမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ 



 

 

အေရးႀကီးေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အျခားတစဖ္က္တြင္မူ လုပ္သားမလုံေလာက္မႈ၊ စားက်က္ေျမမလုံေလာက္မႈႏွင့္ ရာသီဥတု 

အေျပာင္းအလဲတို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ စက္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း သုံးစြလဲာၾကသည္။  

“ ႏြားနဲ႔လယ္ထြန္တာက ပုိေကာင္းတယ္။ ႏြားနဲ႔ ရုိးရာဓေလ့ထယ္တြၿဲပီး လယ္ထြန္တာက ပုိၿပီးႏံွ႔စပ္တယ္။ စက္န႔ဲ 
ထြန္တာထက္ ပုိၿပီးေျမႀကီးထဲ နက္နက္ဝင္တယ္။ ရုိးရာထယ္က ေျမႀကီးထဲကုိ (၆) လက္မအထိ ထုိးခြႏိုဲင္တယ္။ စက္က (၄) 
လက္မအထိပဲ ထုိးခြႏုိဲင္တယ္။ ရလဒ္အျဖစ္ ရုိးရာနည္းကုိသံုးတ့ဲအခါ ေပါင္းေတြသတ္ၿပီးသားျဖစ္သြားၿပီး ေပါင္းသတ္ 
ေဆးသုံးဖုိ႔မလုိေတာ့ဘူး။” 

(ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မွလယ္သမားတစ္ဦး) 

“လုပ္သားအင္အားက ရွားပါးလာၿပီး ေစ်းပုိႀကီးလာတာရယ္၊ အေရးႀကီးတ့ဲအခ်ိန္မွာ ရွာဖုိ႔ ပုိခက္တာရယ္ေၾကာင့္ 
လယ္သမားေတြက စက္မႈလယ္ယာစနစ္ကုိ ေျပာင္းခ်င္ၾကပါတယ္။ စက္ေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး ထုတ္ကုန္ 
ေလလြင့္မႈလည္းနည္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ စက္ေတြရဲ႕ အစဦးမ,တည္စရိတ္က ႀကီးသလုိ မေမွ်ာ္လင့္တ့ဲ ျပင္ဆင္စရိတ္ေတြ 
ကလည္းျမင့္မားတယ္။ ပုိဆုိးတာက လယ္သမားေတြဟာ စက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လံုေလာက္တ့ဲ ဗဟုသုတနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
မရိွၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရုိးရာဓေလ့ ကိရိယာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ၾကတယ္။”  

(ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မွအျခားလယ္သမားတစ္ဦး) 

အဓိကအားျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးရန္ ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းရန္အတြက္ လုပ္သားအင္အားကုိ မီွခုိရသည္။ 

ေဒသ (၄) ခုစလုံးတြင္စပါးစိုက္ပ်ဳိးရန္ အပင္ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းစနစ္ကိုသုံးၾကသည္။ အဓိကအားျဖင့္ 

ေျမယာမ့ဲ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားအေပၚ မီွခိုရသည္။ ရိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသအားလုံးတြင္ ေက်းရြာ (၃) ရြာမွ 

လြ၍ဲအဓိကအားျဖင့္ လူ႔လုပ္အားကိုသုံးစြၾဲကသည္။ ေရတာရွည္မွ ရြာ (၂) ရြာတြင္ ပုဂၢလိကဝန္ေဆာင္မႈမွ တစဆ္င့္ 

ရိတ္သိမ္းစက္ အႀကီးစားႀကီးမ်ား သုံးသည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ေျခြေလွ႔မႈလုပ္ငန္းစဥ္ပါ တြဖဲက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ 

ရိတ္သိမ္းစက္ႀကီးမ်ားကို တစ္ဧကလွ်င္ (၃၀,၀၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းႏိုင္သည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသည့္ ရြာ (၂) 

ရြာသည္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အမွတ္ -၂ လမ္းမႀကီးေဘးကပ္လ်က္တြင္တည္ရွိၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းေရျဖင့္စပါးကို 

စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ မႏၱေလးမွ အျခားရြာ (၁) ရြာသည္ ႀကီးမားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာရွိၿပီး ဧရာဝတီျမစ္၏ ႏုန္းေျမႏွင့္ 

မိုးေရအေပၚ မီွခိုရသည္။ ေျခြေလွ႔မႈလုပ္ငန္းစဥ္ မပါဝင္သည့္ ရိတ္သိမ္းစက္အေသးစားမ်ားကိုသုံးသည္။ 

ေျခြေလွ႔စက္မ်ားကုိ ဧရိယာတစ္ခုမွလြ၍ဲ က်န္ဧရိယာ (၃) ခုစလံုးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳၾကသည္။ 

 ေရတာရွည္၊ တပ္ကုန္းႏွင့္ စဥ့္ကူးဧရိယာ (၃) ခအုတြင္း ေလ့လာခဲ့သည့္ရြာမ်ားမွ လယ္သမားအမ်ားစုသည္ 

စရိတ္ပိုမိုသက္သာၿပီး လူအားျဖင့္ေျခြေလွ႔သည့္နည္းလမ္းထက္ အေလအလြင့္နည္းသည့္ ေျခြေလွ႔စက္ကိုအသုံးျပဳၾက 

သည္။  ပုလဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလ့လာခဲ့သည့္ရြာမ်ားတြင္မူ ေျခြေလွ႔မႈအတြက္ လူ႔လုပ္အားကုိသာ သုံးစြေဲနဆဲျဖစ္သည္။ 

ေျခြေလွ႔စက္သည္ စပါးပင္ရိုးတံမ်ားကို ဖ်က္ခ်ိဳးပစ္သျဖင့္ ေကာက္ရိုးကို ႏြားစာေကၽြးရန္အတြက္ အသုံးမျပဳႏုိင္ေတာ့ 

ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျခြေလွ႔စက္အသုံးျပဳသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ စဥ့္ကူးတြင္ တင္း (၁၀၀) ေျခြေလွ႔ရန္ စပါး (၄) 

တင္းေပးရၿပီး တပ္ကုန္းႏွင့္ေရတာရွည္တြင္ တစ္တင္းလွ်င္ (၂၀၀) က်ပ္က်သင့္သည္။ (တင္း ၁၀၀ လွ်င္ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ 

ျဖစ္သည္။) လူအားျဖင့္ေျခြေလွ႔လွ်င္ တစ္ဧကလွ်င္ စပါး (၆) တင္းကုန္က်သည္။ စပါးတစ္တင္းလွ်င္ (၄,၅၀၀) က်ပ္ 



 

 

ေစ်ႏႈန္းရွိသျဖင့္ ေငြသားအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ (၂၇,၀၀၀) က်ပ္ ကုန္က်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျခြေလွ႔စက္က ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ 

သက္သာပါသည္။ 

အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားသည္ စက္ကိရိယာမ်ားကုိ ပုိမုိ၍ရယူသံုးစြႏုိဲင္ၾကသည္။ 

 ေရတာရွည္၊ တပ္ကုန္းႏွင့္ စဥ့္ကူးတို႔မွ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ထြန္စက္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေလ့ရွိၾကၿပီး 

စက္ေရာ ႏြားပါသုံး၍ ထြန္ယက္ၾကသည္။ ႏြားမ်ားသည္ ထြန္စက္ထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ ထြန္ယက္ေပးႏိုင္သျဖင့္ 

စိတ္ေက်နပ္သည့္အထိ ထြန္ယက္ႏိုင္ရန္ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စက္ေရာ၊ ႏြားပါ အသုံးျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ေရတာရွည္မွ ရတိ္သိမ္းစက္ႀကီးမ်ားကို အႀကီးစားလယ္သမားႀကီးမ်ားက အဓိကထားသုံးစြရဲျခင္းမွာ ထိုစက္မ်ား 

သည္ ႀကီးမားသည့္ေျမကြက္မ်ားျဖင့္သာ သင့္ေတာ္၍ျဖစ္သည္။ အျခားတစဘ္က္တြင္မ ူ လယ္ယာသုံးကိရိယာမ်ား 

မပုိင္ဆိုင္သည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လယ္သမားမ်ားသည္ ထိုစက္မ်ားကို ငွားရမ္းရမည္။ ရလဒ္အျဖစ္ ေျမယာကို 

ယင္းတို႔စိတ္ႀကိဳက္အဆင့္ရေစရန္ ႀကီးမားသည့္ လယ္ယာမ်ားေလာက္ အဆင္မေျပလွေပ။ ယင္းတို႔သည္ ရရွိႏုိင္မႈကို 

မူတည္၍ အျခားကိရိယာမ်ားကို အသုံးျပဳၾကရသည္။ တစ္ခါတစ္ရယံင္းတို႔သည္ ထြန္ယက္ျခင္း ပထမအဆင့္အျဖစ္ 

စက္မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး ႏွံ႔စပ္ေစရန္အတြက္ ႏြားကိုဆက္၍သုံးစြဲၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရ ံ ေျပာင္းျပန္အစီအစဥ္ျဖင့္သုံုးသည္။ 

ရလဒ္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ပိုမိုျမင့္မားၿပီး ကိရိယာမ်ားရရိွႏိုင္မႈကိုေစာင့္ဆိုင္းရသည့္အတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။  

လယ္ယာစုိက္ပိ်ဳးေရးနည္းစနစ္မ်ား 
စုိက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ အမ်ားစုသည္ ရုိးရာဓေလ့ပံုစံျဖင့္ တည္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ 

 ေလ့လာခဲ့သည့္ ဧရိယာအားလုံးအနက္မွ ေက်းရြာမ်ားရိွ လယ္သမားမ်ားသည္ ဧရိယာ (၁) ခမွုလြ၍ဲ ရိုးရာ 

အစဥ္အလာ စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မ်ားကိုသာ သုံးစြၾဲကသည္။ ထိုဧရိယာ (၃) ခုမွလယ္သမားမ်ားသည္ရိုးရာ အပင္ေရႊ႕ေျပာင္း 

စိုက္ပ်ဳိးေသာနည္းကိုသာ သုံးစြဲေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွေထာက္ပံ့ေပးသည့္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားဟုေခၚသည့္ အပင္ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မ်ားကို သုံးစြၾဲကသည္။ 

ထိုအေလ့အက်င့္ကို ေဒသတြင္း၌ ႀကိဳးတန္းစိုက္ပ်ဳိးနည္းဟု သိထားၾကသည္။ 

 တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားမ်ားသည္ အေၾကာင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ နည္းစနစ္အသစ္ကို သံုးစြၾဲကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပထမဆုံးအေနျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိ္ဳးေရးဌာနမွ ထိုနည္းစနစ္မ်ားကို လယ္သမားမ်ားသာမကလုပ္သားမ်ားကိုပါ မၾကာခဏ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသျဖင့္ ယင္းတို႔အားလုံးမွ ထုိအေလ့အက်င့္မ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိရွိၾကေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးသူအုပ္စုတြင္ အဓိကပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားပါဝင္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အၿမဲ 

လုိလုိပင္ ပုလဲသြယ္စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းျဖင့္ လယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိေန၍ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔သည္ နည္းစနစ္အသစ္သုံးစြေဲနၾကသူမ်ားအား အနီးကပ္လမ္းညႊန္မႈေပးႏုိင္သည္။ သို႔အတြက္ 

ထုိေနရာတြင္ရိွေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ နည္းစနစ္အသစ္ကို  ပုလဲသြယ္စပါးအတြက္သာမက ယင္းတို႔ေရြးခ်ယ္ထား 

သည့္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ပါ သုံးစြလဲာႏိုင္ၾကသည္။ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး 

ေၾကာင့္ နည္းစနစ္အသစ္မ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ပထမလယ္သမားမ်ားသည္ အပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈ၏ တစ္ဆင့္ခ်င္း 

တိုးတက္မႈကိုေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ နည္းစနစ္အသစ္မညွႊန္ျပသည့္အတိုင္း စုိက္ပ်ိဳးလွ်င္သီးႏွံအထြက္ ေသခ်ာေစႏုိင္သည္။ 

ဒုတိယအလုပ္သမားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ လိမ္လည္၍မရႏိုင္ေပ။ တတိယအထြက္ႏႈန္းမွာ ပံုမွန္စိုက္ပ်ိဳးမႈစနစ္ထက္ 



 

 

(၁၀) တင္း မ ွ (၁၅) တင္း ပိုမိုထြက္ရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္သူမ (အမ်ိဳးသမီးလုပ္သား) မ်ားကုိ 

နည္းစနစ္ အသစ္အတိုင္း စုိက္ပ်ိဳးေစၿပီး အခေၾကးေငြ ပိုေပးရသည္။ 

လယ္သမားမ်ားသည္ နည္းစနစ္အသစ္မ်ားကုိ ၾကားဖူးၾကေသာ္လည္း ေကာင္းေကာင္းသိရိွနားလည္ျခင္း မရိွၾကပါ။ 

 ရိုးရာ အပင္ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးနည္းကို ဆက္လက္သုံးစြေဲနသည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ အမွန္တကယ္တြင္ 

နည္းစနစ္ အသစ္မ်ားအေၾကာင္း ၾကားဖူးၾကသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနသည္ ပုလဲသြယ္ကို အားေပးစဥ္အခါက ထိုနည္းလမ္း 

မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေျပာဆုိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လယ္သမားအမ်ားစုသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္ 

ေကာင္းမ်ား (GAP) သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွေျပာသေလာက္ ထူးျခားမႈမရွိဟု တူညီေသာအျမင္ရိွၾကသည္။ ထို႔အျပင္ နည္း 

စနစ္အသစ္၏ အထူးတလည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လူအမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမရိွၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ 

ၾကား (၆) လက္မ အကြာအေဝး အတိအက်သတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္နည္းလမ္းထက္ ပိုမုိကုန္က်သည့္ နည္းစနစ္ 

အသစ္မ်ားကိုလည္း ၄င္းတုိ႔မႏွစ္သက္ၾကပါ။ ေအာက္ပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားသည္ နည္းစနစ္အသစ္အေပၚလူတို႔၏ 

ျခားနားေသာ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖၚျပထားသည္။  

“အထြက္ႏႈန္း ပုိေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးတာက ႀကိဳးတန္းနည္းလည္းမဟုတ္ဘူး။ ပုလဲသြယ္လည္း မဟုတ္ဘူး (စုိက္ပ်ိဳးေရး 

ဌာနကအားေပးသည့္မ်ိဳးစပ္စပါး) ။ ဓာတ္ေျမၾသဇာက ပဲအထြက္ႏႈန္းေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးတာ။ လူေတြက အေသးစိတ္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလြန္းတ့ဲ နည္းလမ္းကုိမႀကိဳက္ၾကဘူး။ အလုပ္သမားေတြကလည္း မႀကိဳက္ၾကဘူး။ ပံုမွန္အပင္ေရႊ႕စုိက္ 

နည္းအရ တစ္ေန႔ (၂,၅၀၀) က်ပ္က်သင့္တ့ဲအခ်ိန္မွာ ႀကိဳးတန္းနည္းသံုးရင္ တစ္ေန႔ (၃,၀၀၀) က်ပ္က်တယ္။”  

(ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မွလယ္သမားတစ္ဦး)          

 အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္မ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတ 

နည္းပါးသည္ဟု ေျပာျပသည္။ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ အမ်ိဳးသမီးက ယင္းတို႔သည္ ရုိးရာနည္းလမ္းကိုသာ သုံးသည္ဟု 

ဆိုပါသည္။  

“ကၽြန္မတုိ႔က အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္လုိ႔ နည္းစနစ္ေတြမသိဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔က ရုိးရာဓေလ့နည္းလမ္းကုိပဲ သုံးတယ္။ တစ္ခုခု 

သိခ်င္ရင္ ပုိႀကီးတ့ဲလယ္သမားေတြ ေမးရတယ္။”  
 

(စဥ့္ကူးၿမိဳ႔နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္လယ္သူမ)  
 

လယ္သမားမ်ားသံုးသည့္ မ်ိဳးေစ့အမ်ားစုမွာ ရုိးရာဓေလ့ မ်ိဳးေစ့မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ 

 ေလ့လာမႈအရ လယ္သမားမ်ားစိုက္ပ်ိဳးသည့္ သီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ ရုိးရာဓေလ့အရသုံးစြသဲည့္ မ်ိဳးေစ့ 

မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေလ့လာခဲ့သည့္ ရြာမ်ားအားလုံးမွ စိုက္ပ်ိဳးသည့္စပါးေစ့မ်ားသည္ မၾကာေသးမီကမွ 

ေပၚထြက္လာသည့္ အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားျဖစ္သည္။ အေစာဆံုးမ်ိဳးေစ့သည္ လြန္ခဲ့သည့္ (၅) ႏွစ္က ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ 

အက်ဆံုးမ်ိဳးေစ့သည္ လြန္ခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္ကမ ွေပၚထြက္ခဲ့သည္။  

 



 

 

နည္းစနစ္အသစ္အေၾကာင္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးသူမ်ား 
အခ်င္းခ်င္းသင္ယူျခင္း။ အထူးသျဖင့္ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားသည္ မ်ိဳးေစ့အသစ္မ်ား ထုတ္ေပးရာ အဓိကေသာ့ခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ 

 ေလ့လာမႈအရလယ္သမားအမ်ားစုသည္ အျခားလယ္သမားမ်ားစိုက္ပ်ိဳးသည့္ မ်ိဳးေစ့သစ္မ်ားမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား 

ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခါ ထိုမ်ိဳးေစ့သစ္မ်ားကို လိုက္လံစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ကိစၥအမ်ားစုတြင္ အနည္းဆုံး 

စိုက္ပ်ိဳးေျမ (၁၀) ဧကရွိသည့္ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားက မ်ိဳးေစ့သစ္ကိုပထမဆုံးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေၾကာင္း 

မွာ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမကို ႀကီးမားသည့္ဧရိယာျဖင့္ ပုိင္ဆိုင္ထားၿပီး ထိုအထဲမွ (၁) ဧကခန္႔ကို 

မ်ိဳးေစ့သစ္စမ္းသပ္ရန္ တတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

 ေလ့လာခဲ့သည့္ ရြာ (၄) ရြာတြင္ စံျပလယ္သမားမ်ားဟု မွတ္ယူႏိုင္သည့္ သူမ်ားကိုေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေရတာရွည္ရွိ 

ရြာ (၂) ရြာမ ွ(၂) ဦးႏွင့္ တပ္ကုန္းရွိရြာ (၂) ရြာမွ (၂) ဦးတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုလယ္သမားမ်ား အားလုံးသည္ စုိက္ပ်ိဳးေျမ (၁၀) 

ဧကမ ွ (၁၄) ဧကပုိင္ဆိုင္သည့္ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုလယ္သမားမ်ားသည္ ေလးစားရေသာ သက္ႀကီး 

ဝါႀကီးပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ၾသဇာႀကီးမားသူမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရြာ၏ျပင္ပ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (အထူးသျဖင့္အစိုးရဌာနမ်ား) ႏွင့္ အထိအေတြ႕ရွိၾကသည္။ ကိစၥရပ္ (၂) ခတုြင္ ယင္းတို႔သည္ ယခင္က 

သမဝါယမ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေရေျမာင္းေစာင့္တို႔ ျဖစ္ၾကသည့္အျပင္ ယခင္ 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ကိစၥရပ္အားလုံးတြင္ တူညီစြာေတြ႔ရသည့္ အခ်က္မွာ ထုိလယ္သမား 

မ်ားသည္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုဝယ္ယူၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္မ ွ

ႏွစ္ဦးမွာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအတြင္းမွ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ 

အစိုးရအတြက္ ပုလဲသြယ္သရုပ္ျပလယ္ကြက္အျဖစ္လည္း လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးျပသခဲ့သည္။ ထိုလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးမႈကို 

ၾကည့္ၿပီးေသာအခါ (သို႔မဟုတ္) ၄င္းတို႔၏ေထာက္ခံအၾကံေပးမႈ ရရွိၿပီးသည့္အခါ ယင္းတို႔၏ ရြာမ်ားမွလယ္သမားမ်ားသည္ 

စပါးမ်ိဳးေစ့ အမ်ိဳးအစားသစ္ႏွင့္ အျခားမတူညီသည့္ သီးႏွံသစ္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလာၾကပါသည္။ ကိစၥရပ္ (၂) ခုတြင္ ထို 

ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသည့္ လယ္သမားမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး ပဲတီစိမ္းႏွင့္ ဝါအမ်ိဳးအစားသစ္တို႔ကို စုိက္ပ်ိဳးလာၾကသည္။ ေလ့လာမႈ 

အရ ထိုလယ္သမားမ်ားသည္ အျခားစုိက္ပ်ိဳးမႈ နည္းစနစ္မ်ားအစား မ်ိဳးေစ့သစ္မ်ားအေၾကာင္းကိုသာ ေလ့လာသင္ယူ 

ၾကသည္။  

 အထက္တြင္ ေဖၚျပခ့ဲသည့္ရြာ (၄) ရြာမွလြ၍ဲ အျခားဧရိယာမ်ားမ ွ လယ္သမားမ်ားမွာ ယင္းတို႔သည္ မ်ိဳးေစ့သစ္ 

စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားထံမွ ေလ့လာသင္ယူၿပီး ထုိမ်ိဳးေစ့သစ္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။ ယင္းတို႔၏ 

အဆိုအရ ယင္းတို႔ တစဆ္င့္ေလ့လာ သင္ယူခဲ့သည့္သူမ်ားမွာ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ပို၍ 

အေရးႀကီးသည္မွာ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားသည္ မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစားသစ္၏ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ကို ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၿပီး 

ယင္းတို႔ထံမွ ဝယ္ယူသည့္ အလတ္စားႏွင့္အေသးစား လယ္သမားမ်ားက မ်ိဳးေစ့သစ္အျဖစ္ စတင္သုံးစြေဲလ့ရွိသည္။  

စပါးကုန္သည္မ်ားသည္လည္း လယ္သမားမ်ားအတြက္ အဓိက မ်ိဳးေစ့သစ္ထုတ္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

 စပါးကုန္သည္မ်ားက ေစ်းကြက္တြင္ေရပန္းစားသည့္ အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးလွ်င္ သီးႏွံ အမ်ိဳး 

အစားသစ္ကို စမ္းသပ္ၾကည့္လိုေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားမွေျပာၾကားပါသည္။ ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအားေၾကာင့္ စပါးကုန္သည္ 

မ်ားမွ ေထာက္ခံခ်က္ေပးသည့္ စပါးအမ်ိဳးအစားသစ္ကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပုိမိုယုံၾကည္ခ်က္ရွိၾကသည္။  



 

 

ေစ်းကြက္ သြင္းအားစု ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆး အသံုးျပဳပံုနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဓိက 
ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

 ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆး အသုံးျပဳပုံနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစ်းကြက္သြင္းအားစုေပးသြင္း 

သူမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားထံသို႔ အဓိကျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းၾကားသိရသည္။ အမွန္တစက္ယ္တြင္ ယင္းတို႔သည္ 

ကုမၸဏီမွေထာက္ပ့ံသည့္ နည္းလမ္းမ်ား သံုးစြရဲသည့္အေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔ကိုယုံၾကည္၍ မဟုတ္ၾကပဲ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ 

တစ္စံုတစ္ခုကို သုံးစြရဲန္လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားမွ ယင္းတို႔ထံေရာက္လာ၍ ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း 

လူအမ်ားသုံးၾကသည့္ ၾကားဖူးနားဝ နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ သီးႏွံပ်က္စီးမႈၾကံဳရမႈမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည္။  

“သူတုိ႔ေတြ ရြာကုိေရာက္လာၿပီး ေရာင္းေတာ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာကုိသံုးတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ယုံလုိ႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ 
အဲဒါက ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကလုိ႔ အစမ္းအျဖစ္သံုးၾကည့္တယ္။” 
 

(ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားတစ္ဦး) 
 

“ေပါင္းသတ္ေပးတယ္လုိ႔ လူေတြကေျပာလုိ႔ ဆပ္ျပာမႈန္႔ေတြသံုးၾကည့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ေတာ့ အပင္ေတြကဝါၿပီး 
ေသကုန္တယ္။” 
 

(စဥ့္ကူးမွ အမ်ိဳးသမီးလယ္သူမ) 

၆.၂ ။ ေစ်းကြက္ 

၆.၂.၁ ေစ်းကြက္ သြင္းအားစုမ်ား 

လယ္ယာလုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္သားႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားမွလြ၍ဲ အျခားအေရးပါေသာ အဓိကက်သည့္ 

သြင္းအားစုမ်ားမွာ ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးတို႔ ျဖစ္ၾကျပီး ၄င္းတို႔ကို လယ္ယာလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ 

ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရယူၾကရသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္အတြက္ ေလ့လာမႈအရ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေသာ 

လယ္ယာလုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေသးငယ္ေသာ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားထက္ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 

သြင္းအားစုမ်ားကို ပုိမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ရယူႏိုင္ၾကေပသည္။   

မ်ဳိးေစ့မ်ား  
ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မ်ဳိးေစရ့ယူႏိုင္သည္႔ အဓိကနည္းလမ္း 

(၃) သြယ္ရွိရာ - အထူးသျဖင့္ ေဒသရိွလုပ္ငန္းႀကီးလယ္သမားမ်ားမွ မ်ဳိးေစမ့်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ အစိုးရ၏ ပ်ဳိးေထာင္ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ လယ္သမားအခ်င္းခ်င္း ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ဳိးေစ့ရရိွႏိုင္သည့္ ပထမ 

အမ်ဳိးအစားမွာ လုပ္ငန္းႀကီး လယ္သမားမ်ားသည္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္မွ မ်ဳိးေစမ့်ားရယူၿပီး မ်ဳိးေစမ့်ားတစ္ဖန္ 

ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မ်ဳိးေစထ့ုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ လယ္သမားမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ 

အလြယ္တကူသြားေရာက္ႏိုင္ေသာ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ား၏ေဘးရွိ ရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေရတာရွည္ 

ႏင့္ွ တပ္ကုန္းေဒသမွ လယ္သမားအမ်ားစုသည္ အဆိုပါမ်ဳိးေစမ့်ားကို မ်ဳိးေစထ့ုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူၾကသည္။ 

၄င္းေနာက္ အဆိုပါ လယ္သမားအမ်ဳိးအစားကို ေက်းရြာ (၃) ရြာတြင္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေရတာရွည္မွ (၂) ဦးျဖစၿ္ပီး 

တပ္ကုန္းရြာမွ (၁) ဦးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အဆိုပါလယ္သမားမ်ဳိးကို စဥ့္ကူးႏငွ့္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ 

မ်ားတြင္ မေတြ႕ရွိရပါ။ 



 

 

လုပ္ငန္းႀကီး လယ္သမားမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပထမမ်ဳိးဆက္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစိုးရပ်ဳိးဥယ်ာဥ္မ်ား 

(သို႔) ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္တို႔မွ ဝယ္ယူခဲၾ့ကေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ (၃) ႏွစ္ျပည္႔တိုင္း အဆိုပါမ်ဳိးေစမ့်ားကို 

အသစ္လဲလွယ္လိုၾကပါသည္။ ၄င္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္ (၄) ခုသို႔သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္က ေတြ႕ရွိရေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းႀကီးလယ္သမားအမ်ားစုသည္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာမ်ဳိးေစ့မ်ား အထူးသျဖင့္ ပထမ မ်ဳိးဆက္ 

ျဖစ္ေသာမ်ဳိးေစမ့်ားကို အာမခံႏုိင္ေသာအရင္းအျမစ္တို႔မွ ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔နည္းတူစြာပင္ လုပ္ငန္းငယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း 

အလတ္စား လယ္သမားမ်ားမွာမူ သာမန္အားျဖင့္ လုပ္ငန္းႀကီးလယ္သမားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ဒုတိယ 

မ်ဳိးဆက္ မ်ဳိးေစမ့်ားကိုသာရရွိၾကသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္အဆိုအရ ပထမမ်ဳိး 

ဆက္ႏွင့္ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ ရာသီဥတုဒဏ ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈႏွင့္ အထြက္ႏႈန္းတို႔တြင္ ကြာျခားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း 

ေတြ႕ရွိရသည္။ 

ထပ္မံေတြ႕ရွိခ်က္ တစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းႀကီး လယ္သမားအမ်ားစုမွာ မ်ဳိးေစမ့်ားကို ႏွစ္စဥ္သိမ္းဆည္း သိုေလွာင္ထား 

ႏိုင္ၿပီး ၄င္းတို႔သည္ မ်ဳိးေစမ့်ားကို (၃) ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္လဲလွယ္ႏိုင္ၾကသည္။  တစ္ဖက္မွၾကည္႔လွ်င္ လယ္သမားငယ္မ်ား 

မွာ မ်ဳိးေစမ့်ားကိုရာသီခ်ိန္တိုင္း သိုေလွာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွၾကပ ဲ ၄င္းတို႔၏ ထြက္ကုန္အားလံုးကို ေရာင္းခ်လိုက္ၾကရျပီး စုိက္ပ်ဳိး 

ရာသီသို႔ေရာက္တိုင္း အထူးအားျဖင့္ လယ္သမားႀကီးမ်ားထံမွ တစ္ဖန္ျပန္လည္၍ ဝယ္ယူၾကရျပန္သည္။ 

 

ဇယား (၁၉) - ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အျခားမူလအရင္းအျမစ္မ်ား၏ မ်ဳိးေစ႔ေစ်းႏႈန္း ကြျဲပားျခားနားခ်က္ 

ၿမိဳ႕နယ္ / ေဒသမ်ား ေက်းရြာမ်ားမွ မ်ဳိးေစ႔ေစ်းႏွဳန္း 

(ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ မ်ဳိးေစ့မ်ား) 

မူလအရင္းအျမစ္မ်ားမွ မ်ဳိးေစ႔ေစ်းႏွဳန္း 

(ပထမမ်ဳိးဆက္ မ်ဳိးေစ့မ်ား) 

ေရတာရွည္ ၆၀၀၀-၆၅၀၀ ၇၅၀၀ (ေရဆင္းတကၠသိုလ္) 

တပ္ကုန္း ၅၀၀၀-၇၀၀၀ 

 

၇၅၀၀ (တပ္ကုန္း အစိုးရပ်ဳိးဥယ်ာဥ္) 

စဥ႔္ကူး ၆၀၀၀ ၁၅၀၀၀-၁၇၀၀၀ (၁.၄ တင္း) မတၱရာႏွင့္ 

ေက်ာက္ဆည္ အစိုးရ ပ်ဳိးဥယ်ာဥ္မွ  

ပုလဲ ၇၅၀၀ ၁၀၀၀၀ (ပုလဲ အစိုးရ ပ်ဳိးဥယ်ာဥ္မွ) 

 

ေျမၾသဇာ  
ေျမၾသဇာမ်ားကို အႀကီးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ အငယ္စားစေသာ လယ္ယာေျမပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚတြင္ မူတည္၍ 

အရင္းအျမစ္ေနရာ အသီးသီးတို႔မွ အေၾကြးစနစ္ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ ရရိွႏိုင္သည္။ မ်ဳိးေစမ့်ားက႔ဲသို႔ပင ္ လယ္သမားအႀကီးစားမ်ား 

သည္ အလတ္စားႏွင့္ အငယ္စားလယ္သမားမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ေျမၾသဇာကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ရရိွႏိုင္ 

သည္။ အႀကီးစားႏွင့္ အလတ္စား လယ္သမား အမ်ားစုမွာ ေျမၾသဇာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း (သို႔) ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ 

ေစ်းကြက္ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားထံမွ လြယ္လင့္တကူ ရရွိႏိုင္ၾကေပသည္။ ၄င္းတို႔သည္ တစ္ဝက္ေငြေခ် အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ 



 

 

ဝယ္ယူႏိုင္ၾကျပီး က်န္ေငြကို သီးႏွံရိတ္သိမ္းၿပီးမွသာ ေပးေခ်ႏုိင္ၾကေပသည္။ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အလတ္စား 

လယ္သမားမ်ားသည္ အားလံုးကို အေၾကြးျဖင့္ဝယ္ယူၾကရျပီး အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရသည္ (အေသးစိတ္ကို 

ေခ်းေငြေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္)။  

ထို႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာလယ္သမားႀကီးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားထံမွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ 

ရယူႏိုင္ၾကျပီး ၄င္းတို႔မ ွအထူးသျဖင့္ေက်းရြာရွိလယ္သမားငယ္မ်ားထံသို႔ တစ္ဆင္႔ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးၾကသည္။ ေျမၾသဇာ 

အမ်ားအျပားဝယ္ယူၾကရေသာ လယ္သမားအငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါေက်းရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ 

အေၾကြးဝယ္ယူၾကရသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရေတြ႕ရွိရသည္မွာ လယ္သမားႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္း 

မြန္ေသာ ေျမၾသဇာမ်ားကုိ ဝယ္ယူႏိုင္ၾကေသာ္လည္း လယ္သမားအငယ္မ်ားအေနျဖင့္မ ူမည္သည့္အာမခံခ်က္မွ်မရွိေသာ 

တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ေျမၾသဇာမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳၾကရေပသည္။ လုပ္ငန္းငယ္ အမ်ဳိးသမီးလယ္သူမမ်ားမွာမူ အျခားေသာ 

လယ္သမားငယ္မ်ားက႔ဲသို႔ပင္ မ်ဳိးေစ႔ႏွင့္ ေျမၾသဇာမ်ားကို ေစ်းမွပင္ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေပသည္။  

ဇယား (၂၀) - ေျမၾသဇာေစ်းႏွဳန္းမ်ား   

အမ်ဳိးအမည္ ေစ်းႏွဳန္း (က်ပ္) မွတ္ခ်က္ 

ပုလဲဓါတ္ေျမၾသဇာ (တစ္အိတ္)  ၁၆,၅၀၀ - ၂၀,၀၀၀ အေၾကြးဝယ္ယူလွ်င္ (၇% မွ ၁၀%) အတိုးႏွဳန္း  

ကြန္ေပါင္းဓါတ္ေျမၾသဇာ (တစ္အိတ္) ၃၀,၀၀၀  

 

အဓိကသြင္းအားစု (၂) ခု၏ ေစ်းႏွဳန္း - ေျမၾသဇာႏွင့္ မ်ဳိးေစ႔ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တည္ျငိမ္မႈရိွၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္နိမ္႔ေျမၾသဇာမ်ားကုိသာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သုံးစြၾဲကရသည္။ လယ္သမားမ်ား၏ အဆိုအရ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာ အဓိကသြင္းအားစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (လုပ္သားခမ်ားမွလြ၍ဲ) မ်ဳိးေစ႔ႏငွ့္ ေျမၾသဇာေစ်းႏွဳန္းမ်ားမွာ 

လြန္ခ႔ဲေသာ (၃) ႏွစ္တာကာလအတြင္း တည္ျငိမ္မႈရွိခဲပ့ါသည္။ သို႔ရာတြင္ တကယ္လက္ေတြ႕မွာမူ လယ္သမားမ်ား 

အေနျဖင့္ သတိျပဳမိသည္မွာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အရည္အေသြးနိမ္႔ေျမၾသဇာမ်ားကုိသာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သံုးစြဲခဲၾ့ကရေပသည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ စတင္သံုးစြဲခဲၾ့ကေသာ ေျမၾသဇာမ်ားမွာ အရည္အေသြး ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေစ်းႏႈန္းအတူတူေပးရေသာ္လည္း အရည္အေသြးမွာနိမ္႔က်လာၿပီး မူလအရည္အေသြးရွိေျမၾသဇာမ်ားမွာမူ 

ေစ်းႏွဳန္းမ်ား ျမင့္တက္သြားခဲပ့ါသည္။ လယ္သမားမ်ား၊ အထူးအားျဖင့္ အလတ္စားႏွင့္ အငယ္စားလယ္သမားမ်ားမွ 

ပြင့္လင္းစြာတင္ျပခ့ဲသည္မွာ တကယ္တမ္း ၄င္းတို႔အသံုးျပဳခဲၾ့ကေသာ ေျမၾသဇာမ်ားမွာ ေၾကြးျဖင္႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေသာ ပစၥည္း 

မ်ားျဖစ္ၾကျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တံဆိပ္အသစ္ျဖင္႔ေရာင္းခ်ေသာ ေျမၾသဇာမ်ားမွာ အေၾကြးေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ 

ပစၥည္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။  

“ေစ်းႏွဳန္းအေနနဲ႔ကေတာ့ သိပ္ၿပီး သိသိသာသာတိုးမလာပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ အရည္အေသြးကေတာ့ နိမ္႔က်သြားတယ္လုိ႔ 

ထင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ တံဆိပ္တူ၊ ေစ်းႏႈန္းလည္းတူၿပီး အရည္အေသြးမွာေတာ့ နိမ္႔က်သြားတာကို ေတြ႔ရပါ 

တယ္။ ေနာက္ၿပီး အရည္အေသြးပိုေကာင္းတာကို လိုခ်င္ရင္ ေစ်းပုိေပးရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအျခားအရည္အေသြး ပုိေကာင္းတဲ့ 

တံဆိပ္ကိုဆိုတာကလည္း တကယ္ေတာ့ အရင္တုန္းကသံုးခဲ့တဲ့ အတိုင္းပါပ ဲ”  

(ေရတာရွည္မွ လယ္သမားတစ္ဦး) 



 

 

၆.၂.၂ ေခ်းေငြေစ်းကြက္ အေျခအေန 

ေလ့လာခ်က္အရ ေတြ႔ရွိရသည္မွာ အေၾကြးေစ်းကြက္ႏွင့္ အေၾကြးရရွိႏိုင္မႈမ်ားမွာ မတူညီေသာ လယ္ယာအမ်ဳိး 

အစားမ်ားအၾကား (တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ ေရရရိွႏိုင္မႈမတူညီသကဲ႔သို႔) မတူညီေသာအသြင္ျဖင့္ ေတြ႔ရွိရေပသည္။  ေနရာေဒသ 

မတူညီၾကသလို အတိုးႏႈန္းမ်ားမွာလည္း မတူညီၾကေပ။ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပုလဲႏွင့္ စဥ့္ကူးတို႔ထက္ တပ္ကုန္းႏွင့္ 

ေရတာရွည္တို႔က အတိုးႏႈန္းပိုမိုသက္သာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 

အေၾကြးရရိွႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ား  
ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (MADB) ႏွင့္ ေစ်းကြက္သြင္းအားစုျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားမွာ အဓိက ေခ်းေငြရရိွႏုိင္သည္႔ေနရာမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ 

ေခ်းေငြရရွိႏိုင္ေသာ အဓိကေနရာအေနျဖင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာႏွစ္ခုမွလြ၍ဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာ႔ 

လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ရရွိသည္။ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ (၂) ခမုွာ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနအရ မ်ားစြာ 

ေကာင္းမြန္ပီး လယ္သမားငယ္မ်ားမွအပ လယ္သမားအမ်ားစုမွာ MADB မ ွ ေခ်းေငြကိုမယူၾကပ ဲ ၄င္းတို႔အတြက္ ေခ်းေငြ 

ပမာဏမွာ မ်ားစြာနည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေက်းရြာအားလံုးတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ အျခားေသာ ေခ်းေငြရယူ 

ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားမွာ ေက်းရြာမ်ားရိွ ေျမၾသဇာအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လယ္သမားႀကီးမ်ား 

ထံမွ ျဖစ္သည္။ 

ထိုေခ်းေငြရရိွႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာမက လယ္သမားမ်ားသည္ ေခ်းေငြမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 

ေက်းရြာမ်ားရိွ ေငြေခ်းငွားသူမ်ားထံမွ တရားဝင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

လည္းေကာင္း ေခ်းငွားလွ်က္ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ ေငြေခ်းရရွိႏိုင္ေသာဌာနမ်ားမွာ လိုင္စင္ရအေပါင္ဆိုင္မ်ား၊ တရားမဝင္ 

ပုဂၢလိက ေငြေခ်းစားသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားတို႔ထံမွျဖစ္ၾကပါသည္။ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 

စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းရာသီတို႔တြင္ ေငြသားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ရယူၾကေပသည္။ 

 

ေျမယာမ်ားစြာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားသည္ ေခ်းေငြဆုိင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားအရ ပုိမုိအားသာမႈမ်ားကုိ ရရိွၾကသည္။ 

လုပ္ငန္းႀကီးလယ္သမားမ်ားမွာ MADB မွ ေငြေခ်းယူမႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးၿပီး ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေျမၾသဇာမ်ား 

ကိုသာ အေၾကြးျဖင့္ဝယ္ယူၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အလတ္စားလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ေျမၾသဇာ 

ဆိုင္မ်ား (သို႔) ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရွိ ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ ရာသီခ်ိန္အတြင္း အတိုးႏႈန္း (၃%) မ ွ (၇%) တို႔ျဖင့္ (ရာသီခ်ိန္ ၄ 

လ မွ ၆ လ အတြင္း) ေခ်းယူၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ အလတ္စားလယ္သမားမ်ားသည္ ပုဂၢလိက ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ  ရာသီခ်ိန္ 

အတိုးႏႈန္း (၅%) မ ွ (၈%) အထိေပး၍ ေခ်းယူၾကရသည္။ အလတ္စား လယ္သမားမ်ားအထူးသျဖင့္ မွီခုိအားထားေန 

ရေသာ ပုဂၢလိကေငြေခ်းသူမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ား (သို႔) ၄င္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ေခ်းေငြ 

ျပန္လည္ခ်ထားေသာ အႀကီးစားႏွင့္ အလတ္စားလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ဖက္မွလည္း အငယ္စားလယ္သမား 

မ်ားသည္ ေခ်းေငြမ်ားကို ေက်းရြာမ်ားရွိေျမၾသဇာဆုိင္မ်ားထံမွ အဓိကအားျဖင့္ရယူၾကျပီး ၄င္းတို႔မွာလည္းမ်ားေသာအား 

ျဖင့္ အႀကီးစားလယ္သမားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ အငယ္စား လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္အားကို ငွားရမ္းသံုးစြျဲခင္းထက္ 

မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ေငြေခ်းယူမႈနည္းပါးၾကသည္။ လယ္ဧက 

(၂) ဧကမွ (၂) ဧကခြထဲိ လုပ္ကိုင္ၾကသူ အငယ္စားလယ္သမားမ်ားသည္ ေခ်းေငြစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြရရရာ 

ေနရာမ်ားမွာ အလတ္စားလယ္သမားမ်ားကဲ႔သို႔ပင ္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း (၁ဧကႏွင့္ ေအာက္ရွိ) ကုိယ္ပုိင္ေျမ 



 

 

မ်ားတြင ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းအလြန္ေသးငယ္ေသာ လယ္သမားမ်ားမွာ ေခ်းေငြမ်ားကို အျခားေသာအရင္းအျမစ္ 

ေန႔ျပန္တိုးေခ်းေငြ (၁၀% မ ွ၁၅%) ကို တစက္ယ္တန္းအားျဖင့္ ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈမရိွေသာ လုပ္သားမ်ားမလွည္း မွီခုိေနၾက 

ရေပသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြရရိွႏုိင္မႈမွာ မ်ားစြာနည္းပါးေပသည္။ 

တစ္ဖက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးလယ္လုပ္သားမ်ားသည္ ေခ်းေငြအတြက္ နီးစပ္ရာေဆြမ်ဳိးမ်ားထံ မွီခုိေနရေပသည္။ 

အကယ္၍ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အျခားေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ ရယူမည္ဆိုပါက ေက်းရြာတြင္းရွိ ေငြေခ်းစားသူမ်ားထံတြင္ 

ေခ်းယူၾကရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းရြာရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက႔ဲသို႔ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ၄င္းတို႔အတြက္ 

အာမခံေပးရန္ လိုအပ္သည္။  

ဇယား (၂၁) - ေဒသအလုိက္ ေခ်းေငြအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား  

ေခ်းေငြအရင္းအျမစ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေခ်းေငြစည္းမ်ဥ္းမ်ား မွတ္ခ်က္ 

ေျမၾသဇာအေရာင္းဆုိင္ ေရတာရွည္ ၃% ( ၃-၆ လ 

ရာသီခ်ိန္)  

အမ်ားအားျဖင့္ ဤအရင္းအျမစ္ကို 

အလတ္စားလယ္သမားမ်ားမွ မ်ားစြာ 

မွီခုိၾကရသည္။  

ေက်းရြာရိွ 

ေျမၾသဇာကုိယ္စားလွယ္  

ေရတာရွည္ ၃% အတိုးႏႈန္းအျပင္ 

ပိုမုိေသာပစၥည္းေစ်းႏႈန္း 

 

ျမိဳ႕ေပၚေစ်းႏွဳန္း (၁၆,၅၀၀) က်ပ္တန္ 

ေျမၾသဇာကုိ(၁၉,၅၀၀)က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ် 

သည္။အမ်ားအားျဖင့္ဤအရင္းအျမစ္ကို 

အငယ္စားလယ္သမားမ်ားမွ မ်ားစြာမီွခို 

ေနၾကရသည္။ 

ေက်းရြာရိွ 

ေျမၾသဇာကုိယ္စားလွယ္ 

တပ္ကုန္း ေစ်းႏႈန္း (၂၄,၀၀၀) 

က်ပ္တန္ ေျမၾသဇာကို 

(၃၀,၀၀၀) က်ပ္ ျဖင့္ 

ေရာင္းသည္  

၄င္းေဒသရွိ အျခားရြာႏွစ္ရြာမွ 

လယ္သမား မ်ားသည္ စီးပြားေရး 

ေကာင္းမြန္ၾကေသာ ေၾကာင့္ 

ေငြေခ်းယူမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါး 

သည္။ 

ေက်းရြာရိွ 

ေျမၾသဇာကုိယ္စားလွယ္ 

စဥ့္ကူး ၇ % ဤအရင္းအျမစ္ကို အႀကီးစား၊ 

အလတ္စား ႏငွ့္ အေသးစား 

လယ္သမားမ်ားအားလံုးမွ 

မွီခုိၾကေနရသည္။   

ေက်းရြာရိွ 

ေျမၾသဇာကုိယ္စားလွယ္ 

ပုလဲ ၅ %  ရြာရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရရရိွမႈအားနည္းေသာ 

လယ္သမားမ်ား၏ (၇%)   



 

 

ပုဂၢလိကေငြေခ်းသူမ်ား  

( ေက်းရြာ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕)  

ေရတာရွည္ ၄-၁၀ % အဆိုပါရြာရွိ 

စိုက္ပ်ဳိးေရရရိွမႈအားနည္းေသာ 

လယ္သမားမ်ား၏  ၈-၁၀%   

ပုဂၢလိကေငြေခ်းသူမ်ား  

( ေန႕ျပန္တုိးျဖင့္ ေငြေခ်းသူ)  

ေရတာရွည္ ႏငွ့္ 

တပ္ကုန္း  

၁၀-၁၅ % အဆိုပါ အရင္းအျမစ္ကို 

အလြန္ေသးငယ္ေသာ 

ေျမပုိင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 

အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားမွ 

မွီခုိေနၾကရသည္။  

သမဝါယမအသင္းမ်ားမွ 

ေခ်းေငြမ်ား  

ေရတာရွည္မွ (၃) ရြာ 

ႏွင့္ ပုလဲမွ (၃)ရြာ  

၂.၅% မ ွ၃% ေရတာရွည္တြင္ ၃%။ ဤေခ်းေငြသည္ 

အႀကီးစားႏွင့္ 

အလတ္စားလယ္သမားမ်ားမွ 

လြယ္ကူစြာ ရရိွႏိုင္ေပသည္။  

စစ္တပ္မွေခ်းေငြမ်ား  ေရတာရွည္မွ (၂) ရြာ ၃% ဤေခ်းေငြကိုလည္း အႀကီးစားႏွင့္ 

အလတ္စားလယ္သမားမ်ားမွ 

လြယ္ကူစြာ ရရိွႏိုင္ေပသည္။ 

၄င္းတို႔အနက္မွ အခ်ဳိ႕သည္ 

အေသးစားလယ္သမားမ်ားႏွင့္ 

အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားသို႔ အတိုးႏႈန္း 

၈% ျဖင့္ ျပန္လည္ ေခ်းငွားၾကသည္။  

လုိင္စင္ရ ေပါင္ဆုိင္  ေဒသအားလံုး ေရႊအေပါင္ ၂-၃ %  အကယ္၍ ေခ်းေငြအေရအတြက္သည္ 

တစ္သိန္းမွ သံုးသိန္းအတြင္းျဖစ္ပါက 

အတိုးႏႈန္း မွာ ၃% ျဖစၿ္ပီး 

၄င္းအေရအတြက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက 

အတိုးႏႈန္းမွာ ၂% ထက္ 

ေလ်ာ႔နည္းပါသည္။  

 

အတုိးႏႈန္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရမရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားရိွ နည္းပါးေသာေခ်းေငြရရိွမႈ။ 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ဆည္ေျမာင္းမ်ားမွ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိမႈနည္းပါးေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆည္ေျမာင္းေရ 

ရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ထက္  အတိုးႏႈန္းမွာ ပိုမိုျမင့္မားသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ယခင္ေက်းရြာမ်ားရိွ အတိုးႏႈန္းမ်ားမွာ 

ေနာက္ပုိင္းေက်းရြာမ်ားရွိ အတိုးႏႈန္းမ်ားထက္ ႏွစ္ဆမွ်ပုိမိုျမင့္မားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရေကာင္းမြန္ေသာ 

ရြာမ်ားတြင္ရွိေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အတိုးႏႈန္း (၄%) မ ွ (၃%) သို႔ေလ်ာ႔က်လာခ်ိန္တြင္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ 

ေက်းရြာ (၂) ရြာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရိွမႈမွာ ၿပီးခဲသ့ည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပိုမုိဆိုးရြားလာၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ (၅%) မ ွ(၇%) အထိ 



 

 

တိုးျမင့္လာခဲသ့ည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရိွမႈ မေကာင္းေသာရြာမ်ားမွ အငယ္စားလယ္သမားမ်ားအတြက္ အတိုး 

ႏႈန္းမွာ (၈%) မွ (၁၀%) ထိ တိုးျမင့္လာခဲသ့ည္။ ထို႔အတူပင ္စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာရရွိေသာ ေက်းရြာ (၂) 

ရြာတြင္ ပုဂၢလိကေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အတိုးႏႈန္းမ်ားမွာ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္ မွစ၍ (၁၀%) မ ွ(၅%) အထိ ေလ်ာ႔က်လာခဲခ့်ိန္ 

တြင ္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိမႈမေကာင္းေသာ ေက်းရြာတြင္အတိုးႏႈန္းမွာ (၁၅%) ထိျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယခင္ေက်းရြာမ်ားမွ 

လူအမ်ားစုေျဖဆုိခဲသ့ည္မွာ အတိုးႏႈန္းအေနျဖင့္ (၅%) သို႔ေလ်ာ႔က်လာခဲသ့ည့္တိုင္ ေငြေခ်းယူသူမ်ားမွာ နည္းပါးလွ်က္ရွိ 

ေပသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေနာက္ပုိင္းရြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားမွ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားသည္မွာ အတိုးႏႈန္းမွျမင့္မား 

ေနေစကာမူ အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားကို ၄င္းတို႔ လိုအပ္သေလာက္ ရရွိရန္ ခက္ခဲလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

  အငယ္စားလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမယာမဲ႔ အလုပ္သမားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ ေခ်းေငြအရင္းအျမစ္အသစ္ရရိွမႈမွာ 

ညီမွ်မႈမရိွေၾကာင္း သိရိွလာရသည္။ ေခ်းေငြအရင္းအျမစ္ အသစ္ရရိွႏိုင္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ - ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာ 

ႏွစ္ခုႏွင့္ စစ္တပ္တစ္ခုတို႔မ ွ အငယ္စားလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမယာမဲ႔အလုပ္သမားမ်ားတို႔အနက္ အခ်ဳိ႕ေသာေက်းရြာ၊ 

ေက်းရြာအုပ္စုမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေလးစားရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ 

ရင္းႏွီးမႈရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားရရိွမႈမ်ား ရွိခ႔ဲေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆိုပါေဖၚျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

သိရွိရသည္မွာ ေခ်းေငြရရွိခဲ့ေသာ အခ်ဳိ႕လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြကို တစ္လလွ်င္ (၃%) အတိုးျဖင့္ရယူခ႔ဲျပီး ရြာရွိ 

အျခားသူမ်ားကို တစ္လလွ်င္ (၈%) အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ ေခ်းငွားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

၆.၂.၃ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ အေျခအေန 

စုိက္ပ်ဳိးေရ လုံေလာက္စြာမရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားမွအပ ေလ့လာခ့ဲေသာ ဧရိယာ (၄) ခုရိွ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ 

အလုပ္သမားရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေလ့လာခ်က္အရ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ 

ဆည္ေျမာင္းေရ ရရွိခဲသ့ည့္အခ်ိန္မွစ၍ စိုက္ပ်ဳိးထြက္ကုန္မ်ား တိုးတက္လာခဲ႔ျပီး အလုပ္သမားရွားပါးမႈႏွင့္ စတင္ၾကံဳေတြ႔ 

ခဲရ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းေရရရိွမႈသည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ထြက္ကုန္တိုးျမင့္လာေသာ္လည္း အလုပ္ 

သမားလိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမိုတိုးျမင့္လာေစခ့ဲသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ မိုးေရျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 

လုပ္ေဆာင္လာရာမွ မိုးေရလံုေလာက္စြာမရရိွသျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမအားလံုးကို ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ခဲ႔ရာမွ 

ဆည္ေရမ်ား ရရိွလာခဲသ့ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရ လံုေလာက္စြာရရိွခဲ႔ျပီး လယ္ယာေျမအားလံုးကို ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးလာႏိုင္ခဲ႔သည္။ 

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေရတာရွည္ႏွင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လြန္ခဲ႔ေသာ (၅) ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 

ေၾကာင့္ အလုပ္သမားရွားပါးမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာခဲရ့သည္။ ေရတာရွည္မွလယ္သမားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ ၄င္းတို႔ရြာ 

တြင္ အထူးသျဖင့္ ေႏြစပါးစုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ လုပ္ငန္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုအတြက္မွ်သာ 

ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ရြာ (၁၄) ရြာအနက္မွ (၇) ရြာတြင္ အလုပ္သမားရွားပါးမႈႏွင့္ သိသိသာသာ 

ၾကံဳေတြ႕ေနရျပီး ၄င္းတို႔အားလံုးမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာရရိွၾကသည္။ အဆိုပါရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာအနီးအပါးႏွင့္ 

ေဒသတြင္းအျခားေနရာမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို မွီခိုေနရသည္။ အျခားရြာ (၄) ရြာမွာ သိပ္မဆိုးလွပဲ အခ်ိန္အေတာ္ 

မ်ားမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ရြာမွ အလုပ္သမားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမွာကိုက္ညီလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိး 

ေရေကာင္းစြာမရရွိေသာ ရြာ (၃) ရြာမွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ရြာမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း 

ရွိ အျခားေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာေက်းရြာ (၁၄) ရြာအနက္ (၉) ရြာ 

တြင္သာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိၾကရာ - ေရတာရွည္တြင္ (၄) ရြာႏွင့္ တပ္ကုန္းတြင္ (၄) ရြာျဖစ္ၿပီး စဥ့္ကူးတြင္ 

တစ္ရြာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါအလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားကို ေဒသအေခၚအရ ‘သုတ္’ ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ ၄င္းတို႔မွာ 

ရြာတစ္ရြာတြင္ ႏွစ္ဖြ႔ဲ၊ သံုးဖြဲ႔ စသည္ျဖင့္ရွိၾကျပီး တစ္ဖြဲ႔စီတြင္ အလုပ္သမားအေယာက္ (၂၀) ခန္႔ ပါဝင္ၾကသည္။  အလုပ္ 

သမားအဖြဲ႔မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက စုစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ၾကျပီး ၄င္းတို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 



 

 

အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးၾကရသည္။ အဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားတစ္ဦးစာ လုပ္ခကို ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ရရိွၾကသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္သမား (၁၀) ဦး ပါဝင္ေသာ အလုပ္သမား အဖြ႔ဲအတြက္ လယ္တစ္ဧကရိတ္ခ ေငြက်ပ္ (၃၀,၀၀၀) 

ရရိွလွ်င္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ၄င္း၏လုပ္ခေငြ (၃၀၀၀) က်ပ္အပါအဝင္ ထပ္ေဆာင္းေငြအေနျဖင့္ (၆၀၀၀) 

က်ပ္ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာရသည္မွာ အဆိုပါအလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄င္း၏ မိဘမ်ား 

ထံမွ အေမြဆက္ခံရယူၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ရြာတစ္ရြာတြင္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မွာ အမ်ဳိးသားျဖစ္ရန္ 

ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ 

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ (၂) ရြာတြင္ အလုပ္သမားပြစဲားမ်ားရွိၿပီး ၄င္းသည္ အလုပ္သမားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အျခား 

ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ လုပ္သားအလြန္နည္းပါးေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၾကသည္။  အဆိုပါ 

ေက်းရြာမ်ားမွာ မႏၱေလး-မိုးကုတ္ လမ္းနံေဘးတြင္တည္ရွိၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕အနီးတြင္ ရွိၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါရြာမ်ား 

သည္ ျမိဳ႕ျပဆင္ေျခဖုံးေနရာမ်ားျဖစ္လာၾကျပီး လယ္ယာအလုပ္သမားမ်ားလည္း ရွားပါးလာၾကသည္။ အလုပ္သမား 

အမ်ားစုမွာ ေရႊတြင္းမ်ားႏွင့္ သစ္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္သြားၾကသည္။ 

ပုလဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရြာမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမရိွၾကပ ဲ လယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ အလုပ္ 

သမားအဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ အဆိုပါဧရိယာမ်ားမွာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ေစ်းကြက္မ်ား 

မရိွၾကပ ဲ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္အားခြေဲဝလုပ္ကိုင္မႈအေပၚတြင္သာ မွီခုိေနရသည္။ သို႔ရာတြင္ လယ္သမားမ်ား 

အေနျဖင့္ (၂၀၀၇) ခုႏွစ္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးသည့္ကာလကပင္ စတင္၍ အလုပ္သမားေစ်းကြက္အေပၚတြင္ မီွခိုေနရေပသည္။ 

လယ္သမားအငယ္စားမ်ား အေနျဖင့္မ ူအလုပ္သမားခြေဲဝလုပ္ကိုင္မႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာမီွခိုေနရေသးသည္။ 

တစ္ႏွစ္ခြတဲာ ကာလအတြင္း လုပ္အားခႏႈန္းထားမ်ားမွာ (၂၅ %) မွ (၅၀%) ထိ ျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ 

အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ ေဒသအားလံုးတို႔တြင္ တစ္ႏွစ္ခြတဲာကာလအတြင္း လုပ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ (၂၅%) မွ (၅၀%) 

အထိ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လုပ္အားခႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးရာသီကာလကဲ႔သို႔ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 

အေရးတႀကီးလိုအပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ေရတာရွည္ႏွင့္ စဥ့္ကူးတို႔တြင္မူ (၇၅%) ထိ 

တိုးျမင့္လာခဲသ့ည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါဇယားတြင္ ေဒသ (၄) ခု၏ ေယဘုယ် လုပ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္။ 

ဇယားပါလုပ္အားခႏႈန္းထားမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေန႔စားလုပ္အားခမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ လုပ္အားခ 

ႏႈန္းထားမ်ားမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအေပၚမူတည္၍လည္းေကာင္း၊ က်ား/မက႑လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ အေပၚမူတည္၍ 

လည္းေကာင္း ကြျဲပားမႈမ်ားရိွပါသည္။  

ဇယား(၂၂) - မတူညီေသာ ေဒသ (၄) ခုအတြင္း ေန႔စားလုပ္အားခ  

ၿမိဳ႕နယ္ / ေဒသ  ေန႕စားခ (က်ပ္)  

(၂၀၁၂-၂၀၁၃) 

ေန႕စားခ (က်ပ္)  

(၂၀၁၃-၂၀၁၄) 

စဥ့္ကူး ( မႏၱေလး ေျမာက္ပုိင္း) ၁၅၀၀-၂၀၀၀ ၂၅၀၀-၃၅၀၀ 

ပုလဲ ( စစ္ကုိင္း ေတာင္ပုိင္း) ၁၀၀၀-၁၅၀၀ ၂၀၀၀-၃၀၀၀ 



 

 

ေရတာရွည္ (ပဲးခူး အေရွ႕ပုိင္း)  ၁၅၀၀-၂၀၀၀ ၂၅၀၀-၃၀၀၀ 

တပ္ကုန္း ( မႏၱေလး ေတာင္ပုိင္း)  ၁၅၀၀-၂၀၀၀ ၂၅၀၀-၃၀၀၀ 

 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ အရြယ္အစားႏွင့္ အလုပ္သမားရရိွမႈ  -  

ေလ့လာေရးကာလအတြင္း အလတ္စားႏွင့္ အငယ္စား လယ္သမားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ  အလုပ္သမားေစ်းကြက္က 

၄င္းတို႔အား မ်က္ႏွာသာမေပးေၾကာင္းေျပာဆိုၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ လယ္သမားငယ္မ်ား 

အတြက္ ပုိမို ခက္ခဲေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္မူ အထူးသျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ရာသီ 

မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းႀကီးလယ္သမားမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး၍ လုပ္ကိုင္ေပးၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ 

ရိတ္သိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ တစ္ဧကပုတ္ျပတ္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ရိတ္သိမ္း 

ျခင္းတို႔အတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ (၂၅,၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းရရွိၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ 

အေနျဖင့္ ဧကမ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္ေလ လုပ္အားခပိုမုိရရွိေလျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ လယ္သမားႀကီးမ်ားထံမွ အလုပ္မရ 

ျဖစ္မည္ကို မလိုလားၾကေပ။ အဆိုပါကိစၥသည္ ေျမ (၃) ဧကေအာက္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ လယ္သမားငယ္မ်ား အတြက္မူ 

၄င္းတို႔၏လယ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္ၾကသျဖင့္ ျပႆနာတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ လယ္ေျမ (၃) ဧက မ ွ(၇) ဧက 

အတြင္း လုပ္ကိုင္ၾကေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္မူ အလုပ္သမားရရွိရန္ခက္ခဲၿပီး အားလံုးထက္ အဆိုးဆံုးမွာ အမ်ဳိးသမီး 

ဦးေဆာင္ေသာ လယ္သမားငယ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ၄င္းတို႔အတြက္ အလုပ္သမားခြတဲမ္းမရရွိၾကေပ။ 

  

လုပ္သားေစ်းကြက္ ေျပာင္းလဲလာမႈအတြက္ က်ား/မ အခန္းက႑ႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ က်ား/မ ခြျဲခားမႈ 
ေလ်ာ႔နည္းလာျခင္း။ 

ေလ့လာမႈမ်ားအရ လုပ္သားေစ်းကြက္ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ က်ား/မဆိုင္ရာ အခန္းက႑ကို ေတြ႕ရွိရသည္မွာ 

ယခင္က အမ်ဳိးသားအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုအခါ အမ်ဳိးသမီးလုပ္သားမ်ားက ဝင္ေရာက္ 

လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္ကို အထူးသျဖင့္ ေရတာရွည္ႏွင့္ တပ္ကုန္းေဒသမ်ားတြင္ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထြန္ယက္ 

ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္က အမ်ဳိးသားလုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ အမ်ဳိးသား အလုပ္သမားမ်ားမွာ 

ကာလရွည္စြာ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္မႈမ်ားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလုပ္သားရွားပါးလာခဲ့ၿပီး လယ္ယာေျမ ထြန္ယက္ျခင္းအလုပ္ 

မ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။  

၆.၂.၄ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္အေျခအေန  

သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားအားလံုးတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားကို ပြစဲားမ်ားႏွင့္ ဆန္စက္မ်ားမွ 

တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဝယ္ယူေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း ေက်းရြာမ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ဆင္း၍ 

ဝယ္ယူၾကသည္။ ျခြင္းခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားမွာမူ ၄င္းတို႔၏ ပဲႏွင့္ႏွမ္းမ်ားကို 

ၿမိဳ႕နယရ္ွိေစ်းသို႔ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ေလ့လာခ်က္အရ စိုက္ပ်ဳိးေရ ေကာင္းမြန္စြာရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ 

လယ္သမားႀကီးမ်ားမွာ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္ၾကျပီး လယ္သမားႀကီးမ်ားကို ထြက္ကုန္ဝယ္ယူသူမ်ား (သို႔) 

ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ၄င္းတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို ရိတ္သိမ္းခ်ိန္အမီ ဝယ္ယူႏိုင္ၾက 

ၿပီး မိမိတို႔၏ေနအိမ္မ်ားတြင္ သိုေလွာင္ထားၾကကာ ေစ်းေကာင္းရရွိေသာအခါမွ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾက 

သည္။ 



 

 

 

ထြက္ကုန္ေစ်းကြက္သည္ ေစ်းႏွဳန္းယွဥ္ျပိဳင္မႈအရ သင့္တင့္မႈ ရိွေပသည္။ 

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏွဳန္းသည္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈရွိသည္ကို သိရွိလာရသည္။ 

အေၾကာင္းမွာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ယွဥ္ျပိဳင္ဝယ္ယူမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားကိုအသံုး 

ျပဳႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွေစ်းႏွဳန္းသတင္းမ်ားကိုလည္း ရရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရလာဒ္အားျဖင့္မ ူလယ္သမား 

မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ေက်းရြာအတြင္း သင့္တင့္မွ်တေသာ ထုတ္ကုန္ေစ်းႏွဳန္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ၾကေပသည္။  

“ပြစဲားအမ်ားစု (ပြရုံဲမ်ားႏွင့္ဆန္စက္မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား) ဟာ ရိတ္သိမ္းရာသီမတုိင္ခင္ ရြာကုိေရာက္လာၾကပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ကုိသြားစရာမလုိပါဘူး။ တကယ္လုိ႔သြားခ့ဲရင္လည္း ေစ်းႏွဳန္းကသိပ္မကြာပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔ 
လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕တက္သြားလည္း ေစ်းႏွဳန္းညိွႏိွဳင္းတာမ်ုဳိးကုိ မလုပ္တတ္ဘူးေလ။ ပစၥည္းေတြကုိ္ ရြာကုိ 
ျပန္သယ္ဖုိ႔ကလည္း မျဖစ္ႏ္ုိင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာ့ ရြာမွာပဲေရာင္းျဖစ္ပါတယ္”   

(ေရတာရွည္မွ လယ္သမားႀကီးတစ္ဦး) 

 

စပါးေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ ႏွမ္းႏွင့္ေျမပဲကဲ႔သုိ႔ေသာ အျခားသီးႏံွမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ပုိမုိတည္ျငိမ္မႈရိွသည္။ 

တင္ျပခ်က္အရ စပါးေစ်းႏွဳန္းအေနျဖင့္ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ ပဲတီစိမ္းႏွင့္ ပဲစဥ္းငံုတို႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားသီးႏွံမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ 

ပိုမုိ၍ တည္ျငိမ္မႈရိွသည္။ ယခင္က ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္မွာမ်ားျပားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ႏွင့္အိႏၵိယ ကဲ့သုိ႔ေသာ 

ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မ်ား ရွိလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 



 

၂၈ The price decreased that much because of the bad crops because of the irregularly heavy rain in times of the harvest. 
၂၉ Dried paddy is given more price. 
 

ဇယား (၂၃) - သီးႏံွ အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ေစ်းႏွဳန္းျပဇယား   

ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္႔ေဒသမ်ား  ထြက္ကုန္အမ်ဳိးအစား  လယ္ယာတြင္းအထုိင္ေစ်းႏွဳန္း (က်ပ္)  

  ၂၀၁၂-၂၀၁၃  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ေရတာရွည္  

(စပါး တင္း ၁၀၀ ေစ်းႏွဳန္း) 

ထိုင္းေကာက္  ၂၂၀,၀၀၀ ၂၂  ၄၂၀,၀၀၀ 

ရတနာတိုး  ၄၀၀,၀၀၀ ၄၀၀,၀၀၀ 

ပုလဲသြယ္  ၄၀၀,၀၀၀ ၄၀၀,၀၀၀ 

တပ္ကုန္း 

(စပါး တင္း ၁၀၀ ေစ်းႏွဳန္း) 

သုခ  ၄၀၀,၀၀၀ ၄၀၀,၀၀၀ 

ပုလဲသြယ္ ၄၅၀,၀၀၀ ၅၀၀,၀၀၀ 

စဥ္႕ကူး 

(စပါး တင္း ၁၀၀ ေစ်းႏွဳန္း) 

ဧရာမင္း ၄၇၀,၀၀၀ ၅၀၀,၀၀၀ 

ေရႊသြယ္ရင္ ၃၅၀,၀၀၀ ၄၇၀,၀၀၀ 

ပုလဲ  

(စပါး တင္း ၁၀၀ ေစ်းႏွဳန္း) 

လံုးသြယ္ေမႊး ၆၀၀,၀၀၀ ၇၅၀,၀၀၀ 

ဧရာမင္း ၅၅၀,၀၀၀ ၈၀၀,၀၀၀ 

ပုလဲႏွင့္ စဥ္႕ကူး  

(ႏွမ္း တစ္တင္း ေစ်းႏွဳန္း) 

ႏွမ္း ၂,၇၀၀ ၄,၀၀၀ 

ပုလဲ 

(ကုလားပဲ ေစ်းႏွဳန္း) 

ကုလားပဲ ၁၀,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ 

 

လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္မႈအရြယ္အစားသည္ ထြက္ကုန္ေစ်းကြက္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ။  လုပ္ငန္းႀကီး လယ္သမားမ်ားသည္ 

၄င္းတို႔၏ ထြက္ကုန္မ်ားကို ေစ်းႏွဳန္းမ်ားတက္သည္အထိ (သို႔) ထုတ္ကုန္မ်ားေျခာက္ေသြ႕သည္အထိ၂၉ သိမ္းဆည္းထား 

ႏိုင္ၾကျပီး အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စားလယ္သမားမ်ားမွာမူ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ 

 

၆.၃ ။ ဆည္ေျမာင္းမ်ားမွ ေရရရိွမႈအေျခအေန  
ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ ဆည္ေျမာင္းေရရရိွႏုိင္မႈသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္အတြက္ မ်ားစြာအဓိကက်ျပီး စုိက္ပ်ိဳး 

ေရေကာင္းစြာရရိွမႈႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရလုံေလာက္စြာ ရရိွမႈမရိွျခင္းတုိ႔သည္ ေက်းရြာ၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား၏ အဓိက 

က်ေသာ အဆုံးအျဖတ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေလ့လာခ်က္အရ ေက်းရြာ၏တစ္ဝက္သည္ ဆည္ေျမာင္းေရကိုမရရိွခဲစ့ဥ္က 

“ယာ” ေျမအျဖစ္သာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကျပီး က်န္တစ္ဝက္မွာမူ “လယ္” ကိုလုပ္ကိုင္ၾကျပီး စပါးကိုတစ္သီးစားအျဖစ္သာ ႏွစ္စဥ္ 

စိုက္ပ်ဳိးခဲၾ့ကသည္။ ယခင္အခါက စပါးႏွင့္အျခားသီးႏွံတို႔ကိုသာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ ဆည္ေျမာင္းေရ ရရိွ 

ခဲသ့ည့္အခ်ိန္မွစ၍ စပါးကို (၁) ႏွစ္လွ်င္ (၂) ႀကိမ္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ခဲ႔သည္။ 



 

 

သို႔ေသာ္လည္း ေလ့လာခ်က္အရ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရ ေကာင္းမြန္စြာမရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ စုိက္ပ်ဳိး 

ေရေပးေဝရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာေဒသမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ႔သည္။ အဆိုပါေက်းရြာမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားမွာ 

အဝီစိတြင္းေရကို အသံုးျပဳ၍ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာမွအပ စုိက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာ ရရိွ 

ေသာေက်းရြာမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ ျခားနားမႈရိွသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဆန္႔က်င္ဖက္အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္စိုက္ပ်ဳိး 

ေရ ေကာင္းမြန္စြာမရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ စပါးအစားအျခားသီးႏွံမ်ားကို တရားမဝင္စိုက္ပ်ဳိးလွ်က္ရွိၾကသည္။ စင္စစ္ 

မွာမူ စိုက္ပ်ဳိးေရသြင္းဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျပီးကတည္းက ၄င္းေျမယာမ်ားကို “လယ္ေျမ” အျဖစ္ စာရင္းသြင္းခဲ့ၾက 

သျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စပါးကိုသာစိုက္ပ်ဳိးရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕မွာမူ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရ 

လံုေလာက္စြာမရရိွျခင္းႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တုိ႔မ ွ

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈရယူခဲၾ့ကျခင္း ျဖစ္သည္။  

ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာ (၁၄) ရြာအနက္ (၆) ရြာမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာရရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားအျဖစ္ သတ္ 

မတွ္ႏိုင္ၿပီး (၃) ရြာမွာ အသင့္အတင့္၊ (၂) ရြာမွာဆိုးရြာၿပီး က်န္ (၃) ရြာမွာ အလြန္ဆိုးရြာသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ ေယဘုယ် 

အားျဖင့္ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရကို အဓိကေျမာင္းမႀကီး (MC) သို႔မဟုတ္ တိုက္ရိုက္ေရထြက္ေပါက္ (DO) တို႔မ ွ

ရရိွႏိုင္ၿပီး သာမန္အားျဖင့္ ေရကိုေကာင္းစြာရရွိၾက၍ အဆိုပါေနရာမ်ားမွာ ေျမာင္မႀကီးမ်ားႏွင့္ (၁၅) မိုင္ခန္႕အကြာမနီးမေဝး 

တြင္တည္ရွိၾကကာ လက္တံေျမာင္း (DY) အနီးတြင္မူ အလယ္အလတ္ရရွိႏိုင္ၿပီး ေျမာင္းသြယ္မ်ား ႏွင့္ ေျမာင္းသြယ္ ေရ 

ထြက္ေပါက္မ်ား၊ ေျမာင္းဖ်ားမ်ားအနီးေနရာမ်ားအတြက္မူ ေရရရိွမႈအလြန္ဆိုးရြားေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေဖၚျပေန 

သည္မွာ ဆည္ေျမာင္းအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တူးေျမာင္းႏွင့္ေရတံခါး စသည္မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္ 

မလုပ္ျခင္း (သို႔) နည္းပညာဆိုင္ရာအမွားအယြင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ ပင္မေရ 

ထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေနေစကာမူ ေရကိုေကာင္းစြာ မရရိွႏိုင္ေပ။ ေအာက္ပါဇယားသည္ ပင္မေရထြက္ေပါက္မွ အကြာ 

အေဝးအေပၚမူတည္၍ ေရရရိွႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေဖၚျပပါသည္။ 

ဇယား (၂၄) -  ေရထြက္ေပါက္မွ ခန္႔မွန္း အကြာအေဝးအေပၚမူတည္၍ ေရရရိွႏုိင္မႈအေျခအေန  

 ေကာင္း သင့္ ညံ႕ 

Dos ႏွင့္ DYs မ်ားသုိ႔ လက္လွမ္းမီသည္႔ေနရာမ်ား ၆ ၁ ၂ 

DYs  ၏ေျမာင္းသြယ္မ်ား Minors ႏွင့္ လက္လွမ္းမီသည္႔ေနရာမ်ား  ၃  

Minors မ်ား၏ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းမီသည္႔ေနရာမ်ား   ၂ 

 

၆.၃.၁ စုိက္ပ်ဳိးေရရရိွမႈအဆင့္ မတူညီသည့္ ေက်းရြာမ်ား 

စုိက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာရရိွေသာေက်းရြာမ်ား သည္ DO (သို႔) DYs မ်ားမွ ေရသြယ္ယူႏိုင္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ 

လယ္ေျမ၏ (၇၅%) မွ (၁၀၀%) အထိ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဆည္မွေရလႊတ္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ 

ေရကိုရယူႏုိင္ၾကသည္။ အတုိခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ေရေကာင္းစြာရရိွႏုိင္မႈမွာ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားေသာ ဆည္ေျမာင္း 

အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေရကုိရရိွျခင္းသာမက ေရပုိလႊဲေရလမ္းေၾကာင္းတုိ႔မွ အျခားေသာ ေရသြယ္ယူမႈ 

နည္းလမ္းမ်ားအရ ၄င္းတုိ႔၏စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားသုိ႔ ေရကုိလိုအပ္သလုိ သြယ္တန္းရယူႏုိင္ၾကသည္။ 

စုိက္ပ်ဳိးေရ အသင့္အတင့္ ရရိွေသာေက်းရြာမ်ား သည္ Minors မ်ားႏွင့္ DY မ်ား၏ ေျမာင္းဖ်ားမ်ားမွ ေရကိုသြယ္ 

ယူႏုိင္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔လယ္ယာေျမမ်ား၏ အနည္းဆံုး (၅၉%) မွ (၁၀၀%) အထိေရေပးသြင္းႏုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 



 

၃၀ This however does not mean they do not have expectation for rehabilitation of canal system. They want canals to be fixed in 
order for availability of water for them and they know that they can be more productive if they can well access to irrigated water. 

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရကုိ မတု္သံုရာသီမ်ားတြင္သာလံုေလာက္စြာရရွိႏုိင္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လယ္သမား 

မ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရကို မုိးစပါးအတြက္သာ ရရွိႏုိင္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါေက်းရြာရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ 

စနစတ္က်ေဖါက္လုပ္ထားေသာ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ေရပုိလႊဲမ်ားမွ ေရမ်ားကုိ ရယူႏိုင္ျခင္းမရိွၾကေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 

အဆုိပါေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြယ္တန္းထားေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရသည္ စနစ္တက်ေဖါက္လုပ္တားေသာတူးေျမာင္းမ်ား၊ 

ေရပုိလႊဲမ်ားႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ားမွ ရရိွျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရကုိ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္စြာ 

ရယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေရရရိွေရးအတြက္ 

စုေပါင္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အဆုိပါရြာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွရေပသည္။  

စုိက္ပ်ဳိးေရ ေကာင္းမြန္စြာမရရိွေသာေက်းရြာမ်ား သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရကို ေျမာင္းငယ္မ်ားႏွင့္ ေျမာင္းငယ္မ်ား၏ 

ေျမာင္းလက္တံ မ်ား မွတစ္ဆင့္ သြယ္ယူႏိုင္ၾကသည္ ( ပုလဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္မေျမာင္းမွ ေရသြယ္ရရွိေသာ ေနရာမ်ားမွအပ 

ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္သာ ေရရရွိမႈ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္သည္)။ စိုက္ပ်ဳိးေရ ေကာင္းမြန္စြာမရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ 

စိုက္ပ်ဳိးေျမ၏ ၁%မ ွ ၃၂ % အထိသာ ဆည္ေျမာင္းေရကိုရရွိႏုိင္သည္။ အဆိုပါေက်းရြာရိွ လယ္သမားမ်ားမွာ မိုးရာသီ 

သီးႏွံမ်ားအတြက္ပင္မူ ဆည္ေျမာင္းမွ စုိက္ပ်ဳိးေရကို မီွခိုႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ စင္စစ္မွာမူ အဆုိပါေက်းရြာမ်ဳိးမွ 

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းစုိက္ပ်ဳိးေရကုိ မျမင္ရသေလာက္ ရွားပါးေပသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အဆုိပါေက်းရြာ 

မ်ဳိးမွ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းေရကုိရရိွရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ မထားရိွၾကေခ်။ ဆုိလုိသည္မွာ 

အဆုိပါတူးေျမာင္းစနစ္ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ေရရရိွမႈကုိ ခက္ခဲေစျပီး လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 

၄င္းတုိ႔၏ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆည္ေျမာင္းေရကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမရိွပဲ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။၃၀ 

 

၆.၃.၂ စုိက္ပ်ဳိးေရ ရရိွႏုိင္မႈအေပၚမူတည္၍ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား   

စုိက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာရရိွေသာေက်းရြာမ်ား သည္ ႏွစ္သီးစားအျပည္႔အဝ စုိက္ပ်ဳိးႏိုင္ၾကျပီး - စပါး (သို႔) အျခား 

သီးႏွံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ေႏြရာသီတြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၾကသည္။ ေရတာရွည္၊ တပ္ကုန္းႏွင့္ စဥ့္ကူး ရွိ အဆိုပါေက်းရြာမ်ဳိးတို႔တြင္ 

ႏွစ္သီးစား စုိက္ပ်ဳိးႏိုင္ၾကသည္။ ေရတာရွည္ႏွင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မုိးစပါးႏွင့္ ေႏြစပါးမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၾက ခ်ိန္တြင္ 

ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာမ်ားတြင္ မိုးစပါး၊ အျခားသီးႏွံမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းႏွမ္း၊ ကုလားပဲ စသည္တို႔ကို စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။  

ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာတစ္ရြာတြင္ သံုးသီးစားအထိပင္ စုိက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာရရိွေသာ 

ေက်းရြာမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးရာသီစတင္ခ်ိန္တြင္ ဆည္ေျမာင္းမွေရစတင္လႊတ္သည္ႏွင့္ ေရကုိရရွိႏိုင္သည္႔အတြက္ 

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ႔မရိွၾကေပ။ စုိက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ 

လယ္သမားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားကို အခ်ိန္မီစုိက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္း၊ ရက္ (၁၁၀ မ ွ ၁၂၀) စပါးကဲ႔သို႔ေသာ သက္တမ္းရွည္ 

သီႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္း ျဖင့္ သက္တမ္းတို စပါးမ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးျခင္းထက္ ေစ်းႏွဳန္းကို ပိုမို ရရွိႏုိင္ေစပါသည္။ 

 

 

 

 



 

 

ဇယား (၂၅) - စုိက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား   

ေက်းရြာမ်ား ေဒသ စီမံခ်က္ 

ေဒသ  

စုစုေပါင္း 

ခန္႔မွန္း 

စုိက္ဧက  

ေရသြင္းစုိက္ပ်ဳိး 

ဧရိယာ  

ေရသြင္း 

စုိက္ပ်ဳိးမႈ 

ရာခုိင္ႏႈန္း  

စုိက္ပ်ဳိးေရး 

ေဆာင္ရြက္ 

လုပ္ကုိင္မႈ  

ျပည္စုိးေအာင္  စဥ့္ကူး  မာလဲ 

နတ္ေတာင္  

၁၅၀ ၁၅၀  ၁၀၀ စပါး 

ႏွစ္သီးစား 

ပင္လယ္ၾကီး  စဥ့္ကူး မာလဲ 

နတ္ေတာင္ 

၈၅၂ ၆၆၀ ၇၇ စပါး 

ႏွစ္သီးစား 

အုိင္ေယာင္  ပုလဲ ေျမာက္ 

ယမား 

၁၉၅၀ ၁၉၀၀ ၉၇ သံုးသီးစား  

( စပါး 

တစ္သီးႏွင့္ 

အျခားသီးႏွံ  

ႏွစ္သီး)  

အင္ဖက္ကုန္း  တပ္ကုန္း ဆင္ေသ  ၃၇၀ ၃၇၀ ၁၀၀ စပါး 

ႏွစ္သီးစား 

အင္ၾကင္းကုန္း  ေရတာရွည္  ဆြာေခ်ာင္း  ၅၀၀ ၅၀၀ ၁၀၀ စပါး 

ႏွစ္သီးစား 

ဥသွ်စ္ကုန္း  တပ္ကုန္း ဆင္ေသ ၁၂၀၀ ၉၀၀ ၇၅ စပါး 

ႏွစ္သီးစား 

 

စုိက္ပ်ဳိးေရ အသင့္အတင့္ရရိွေသာ ေက်းရြာအမ်ားစုအေနျဖင့္ မုိးစပါးတစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ ဆည္ေျမာင္းေရျဖင့္ 

စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၾကသည္။  ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးမႈအတြက္ ၄င္းတို႔ရြာရွိ လယ္ယာေျမမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုကိုသာ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ 

ၾကသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားရိွ လယ္သမားမ်ားမွာ  ၄င္းတို႔၏ မုိးစပါးသီးႏွံမ်ား ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေရး 

အတြက္ မိုးရာသီေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ မိုးေရမလံုေလာက္မႈမ်ား အတြက္သာ ဆည္ေရကိုေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ထို႔နည္းတူစြာပင္ 

အဆိုပါေက်းရြာမ်ားမွာ မိုးစပါးကို အျပည႔္အဝစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၿပီး အျခားသီးႏွံမ်ားအေနျဖင့္ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ႏွမ္းႏွင့္ 

ကုလားပဲတို႔ကို ရာသီဥတုအေပၚမူတည္၍ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ထူးျခားေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 

ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ မိုစပါးႏွင့္ ေႏြစပါး ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကိုပင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ၄င္းတို႔လိုအပ္ေသာ 

စိုက္ပ်ဳိးေရကို ေရပိုလႊဲမွတစ္ဆင့္ ေဒသတြင္း စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္စြာျဖင့္ စုေဆာင္း 

ရယူႏိုင္ခဲ႔သည္။ 

ေဖၚျပပါ ေက်းရြာအမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရကို ဆည္မွေရစတင္လႊတ္ေပးအျပီး တစ္လခြမဲွ် ရယူႏိုင္ 

ၾကျပီးလွ်င္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ေႏြစပါးစုိက္ရာသီတြင္ သက္တမ္းရင့္စပါးမ်ားကို မစိုက္ပ်ဳိးဝံ႔ၾကေပ။ 



 

 

အေၾကာင္းမွာ ရိတ္သိမ္းရာသီသည္ မိုးရာသီတြင္းက်ေရာက္ၿပီး ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 

၄င္းတို႔သည္ သက္တမ္း ရက္ (၉၀ မွ ၁၀၀) ရိွ စပါးမ်ားကိုသာ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ဆိုးရြားသည္မွာ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားမွ 

လယ္သမားအမ်ားစုသည္ ေႏြစပါးမ်ားကိုစုိက္ပ်ဳိးရာတြင္ ဆည္ေျမာင္းေရသည္ သဘာဝအတိုင္းစိုက္ပ်ဳိးမႈအတြက္ 

ေရလံုေလာက္စြာ မရရိွသျဖင့္  သီးႏွံပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား မၾကာခဏေတြ႕ၾကံဳၾကရသည္။    

 

ဇယား (၂၆) - စုိက္ပ်ဳိးေရ အသင့္အတင့္ ရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား     

ေက်းရြာမ်ား ေဒသ စီမံခ်က္ 

ေဒသ  

စုစုေပါင္း 

ခန္႔မွန္း 

စုိက္ဧက  

ေရသြင္းစုိက္ပ်ဳိး 

ဧရိယာ  

(ဧက) 

ေရသြင္း 

စုိက္ပ်ဳိးမႈ 

ရာခုိင္ႏႈန္း 

(%) 

စုိက္ပ်ဳိးေရး ေဆာင္ရြက္ 

လုပ္ကုိင္မႈ  

ကုကိၠဳစု  ပုလဲ  ေျမာက္ယမား  ၄၅၀၀ ၄၅၀၀  ၁၀၀ စပါးတစ္သီးႏွင့္ အျခား 

ႏွစ္သီး။ 

မိုးစပါးအတြက္သာ 

ေရအျပည္႔အဝရရိွသည္။  

ေညာင္လြန္႔  တပ္ကုန္း ဆင္ေသ ၈၆၀ ၅၁၀ ၅၉ မိုးစပါးတစ္သီးႏွင့္ 

ေႏြစပါးမစုိက္ႏိုင္သည္မွာ 

၇ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည္။  

ဖုိးၾကာညိဳ  ေရတာရွည္ ဆြာေခ်ာင္း ၃၈၄ ၃၁၅ ၈၂ မိုးစပါးတစ္သီးႏွင့္ 

ေႏြစပါးကို 

သံုးပံုတစ္ပံုသာ 

စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္။ 

သေျပတန္း  ေရတာရွည္ ဆြာေခ်ာင္း ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၀၀ စပါးႏွစ္သီးစိုက္ႏိုင္ 

ေသာ္လည္း ၉၀%သည္ 

ေရပုိလႊဲမွ ရရွိမည့္ 

ဆည္ေရအေပၚတြင္ 

မူတည္ေနသည္။     

 

စုိက္ပ်ဳိးေရ ေကာင္းမြန္စြာမရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ား သည္ လက္ေတြ႕တြင္ မုိးစပါးအတြက္ပင္ ေရကိုလံုေလာက္စြာ 

မရရိွႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားရွိ လယ္သမားမ်ားမ်ာ အဓိကအားျဖင့္ စပါးထက္စာလွ်င္ အျခားသီးႏွံမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည့္ ၾကံ၊ ႏွမ္း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ဝါ၊ ငရုတ္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စေသာ သီးႏွံမ်ားကိုသာ မွီခိုေနၾကရ 

ေပသည္။ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားရွိ စပါးစိုက္လယ္သမားမ်ားအတြက္ သီးျခားကိစၥရပ္ႏွစ္ခုမွာ - ၄င္းတို႔၏ “မုရင္းေျမ ” 

(ႏုန္းေျမ) မ်ားတြင္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ အျခားသူမ်ားသည္ အဝိစိတြင္းေရမ်ားျဖင့္ စပါးကို စိုက္ပ်ဳိးၾကရသည္။ 



 

 

ဆည္ေျမာင္းေရကို မွီခိုစုိက္ပ်ဳိးေသာ မိုးစပါးစုိက္ပ်ဳိးေသာ လယ္သမားအခ်ဳိ႕သည္ စိုက္ပ်ဳိးရာသီတစ္ခုစီတြင္ ေရစတင္ 

လႊတ္ေပးသည္မွ ႏွစ္လမွ သံုးလအထိၾကာမွ ေရကုိရရွိႏိုင္သျဖင့္  စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ေနာက္က်မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ သက္တမ္းတိုစပါမ်ားကိုသာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၾကသည္။ 

 

ဇယား (၂၇) - စုိက္ပ်ဳိးေရ ေကာင္းမြန္စြာမရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား       

ေက်းရြာမ်ား ေဒသ စီမံခ်က္ 

ေဒသ  

စုစုေပါင္း 

ခန္႔မွန္း 

စုိက္ဧက  

ေရသြင္းစုိက္ပ်ဳိး 

ဧရိယာ  

(ဧက) 

ေရသြင္း 

စုိက္ပ်ဳိးမႈ 

ရာခုိင္ႏႈန္း 

(%) 

စုိက္ပ်ဳိးေရး ေဆာင္ရြက္ 

လုပ္ကုိင္မႈ  

ေငြေတာင္  စဥ့္ကူး မာလဲနတ္ေတာင္ ၁၇၀၀ ၂၀ 

 

၁ 

 

အမ်ားစုမွာ ႏုန္းေျမေပၚတြင္ 

မုေရးစပါး ကို စုိက္ပ်ဳိးၾကျပီး 

ၾကံအေပၚတြင္သာ 

မွီခုိေနၾကရသည္  

မုန္သြင္  ပုလဲ ေျမာက္ယမား ၁၈၀၀ 

 

၃၁၄ 

 

၁၇ လယ္သမားအမ်ားစုမွာ 

ယာကိုသာ အားထားၾက 

ရျပီး လယ္ေျမတြင္ 

မိုးစပါးစိုက္စဥ္တြင္ ႏွမ္း၊ 

ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစဥ္းငံုႏွင့္ 

ေျမပဲတို႔ကို စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။  

ၾကာေသအင္း  တပ္ကုန္း  ဆင္ေသ ၁၀၀၀ ၃၁၅ ၃၂ လူအခ်ဳိ႕သာ မိုးစပါး ကို 

စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ 

အဓိကအားျဖင့္ ပဲတီစိမ္း၊ ဝါ၊ 

ပဲ ႏွင့္ အဝီစိတြင္းမ်ားမွ 

ေရတင္၍ 

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို 

စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။  

ကြန္းအုံ ေရတာရွည္ ဆြာေခ်ာင္း ၁၈၀၀ ၃၀၀ ၁၇ မိုးစပါးကို စိုက္ပ်ဳိးၾကျပီး 

က်န္ေျမမ်ားတြင္ ၾကံကို 

စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။   

 

 



 

 

၆.၃.၃ ဆည္ေရရရိွအသုံးျပဳႏုိင္မႈအတြက္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား 
 

 ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ဆည္ေျမာင္းစနစ္တြင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႔ရသလို လူမႈ 

အသုိင္းအဝိုင္းမလွည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာမႈမရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ မေအာင္ျမင္ေသာ 

အေၾကာင္းမွာ ဆည္ေရမလံုေလာက္ျခင္း (သို႔) ဆည္ေရအသံုးျပဳမႈကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းႏွင့္ ေရလႊတ္ေနာက္က်မႈ 

တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆည္ေျမာင္းစနစ္ မေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေလ့လာရာ၌ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာပံုစံမ်ားကိုေတြ႕ရ၏။ 

ေရကာတာမ်ားရိွ ေရတံခါးမ်ားမလံုျခင္း၊ တူးေျမာင္းမ်ားကို ေရးဆြထဲားေသာေျမပံုတို႔၏ အေျခအေနမ်ားမွာ ျပင္ပမွ အမွန္ 

တစ္ကယ္အေနအထားႏွင့္ တူညီမႈမရိွျခင္း၊ တူးေျမာင္းမ်ားသည္ ေရစီးႏႈန္းကိုခံႏိုင္ရည္မရွိျခင္း၊ ေရတံခါးမ်ား ေနရာ 

လြမဲွားစြာ တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ ေျမာင္းမ်ားကိုလြမဲွားစြာေဖါက္လုပ္ထားျခင္း၊ ေရပိုလႊဲမ်ားကို စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားမႈ 

မရိွျခင္းႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၏ ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္တက်မရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူမႈအသိုင္း၀န္း၏ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေလ့့လာရာ၌ အဓိက (၃) မ်ဳိး (၃) စားကို ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ 

ဆည္ေရႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို လူအမ်ားက ျဖစ္သလိုသံုးစြေဲနမႈ၊ ေရသြားလာလမ္းေၾကာင္းကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ 

မရိွျခင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမနယ္နိမိတ္ကို ထုတ္ေဖာ္ရာ၌ စနစ္က်နမႈမရွိျခင္း တို႔ကိုေတြ႕ရ၏။ 

 

စနစ္ေအာင္ျမင္မႈမရိွျခင္း 
ေရေလွာင္တမံမ်ားတြင္ ယုိစိမ့္မႈမ်ားရိွျခင္း 

ဤသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခ်က္ (၂) ခု (ဆင္ေသႏွင့္ မာလဲနတ္ေတာင္) ၏ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမႈကုိ 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမ ွအရာရိွမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမွလူမ်ားက တင္ျပခ့ဲသည္။ ဆင္ေသေရေလွာင္တမံတြင္ ယိုစိမ့္မႈ 

ျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ ေရေလွာင္တမံေရတံခါးတြင္သံုးေသာ ေရာ္ဘာစည္းမ်ားမလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ဆည္ေျမာင္း 

ဦးစီးဌာနမ ွ အရာရိွမ်ား၏ေျပာဆိုခ်က္အရ အကယ္၍ ဤယိုစိမ့္မႈကို ဖာေထးျပဳျပင္ပါက ေႏြရာသီတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေသာ 

ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအတြက္ ဧက (၂၀၀) ကို ထပ္ေလာင္းေရေပးေ၀ႏုိင္ပါမည္။ ဤျပႆနာျဖစ္ရေသာ အဓိက အေၾကာင္း 

အခ်က္မွာ ေရာ္ဘာစည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးနိမ့္ပါးျခင္းႏွင့္ အဆိုပါျပႆနာကိုျပဳျပင္ရာ၌ “ဆင္” တံဆိပ္ေကာ္ တစ္မ်ဳိး 

တည္းကိုသာ သံုးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ခုမွာ မာလဲနတ္ေတာင္ ေရေလွာင္တမံတြင္ျဖစ္ေသာ ယိုစိမ့္မႈမွာ 

ကြန္ကရစ္ၾကမ္းျပင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္၏။  

 

တူးေျမာင္းစနစ္တြင္ ေျမဆြအဲားသုံးစနစ္ ေကာင္းမြန္မႈမရိွျခင္း 

ေက်းရြာ (၈) ရြာရိွရြာသားမ်ားက ဤျပႆနာကို တင္ျပခဲ့ၾက၏။ တူးေျမာင္းမ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ 

ေျမဆြအဲား (gravity) မ်ားတြင္ အျပစ္မ်ားကို (DYs and Minors) တို႔တြင္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေက်းရြာ (၇) ရြာက တင္ျပ 

ခဲ့ၾကၿပီးရြာတစ္ရြာတြင္မူ ေရစီးရာလမ္းေၾကာင္းေတြ႕ရ၏။ ဆည္ေရမွာတူးေျမာင္းအတြင္းသုိ ႔ ထိုျပႆနာေၾကာင့္ ေကာင္းစြာ 

မစီးဆင္းႏိုင္ေပ။ ဤတူးေျမာင္းစနစ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ဆည္ေျမာင္းမ်ားက်ဳိးျခင္းကို ေနရာအႏံွ႔၌ေတြ႕ရၿပီး လႊတ္ေပးေသာ 

ေရမ်ားလည္း ဆံုးရံွဴးေနရပါသည္။ ဤျပႆနာမ်ားအျပင့္ ေရမ်ားသည္ေရေျမာင္းမ်ား၊ ေရပိုလႊဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ယိုဖိတ္ 

မႈမ်ားရိွလ်က္ နဂိုမူလဆည္ေျမာင္း အေျခခံခ်မွတ္ထားေသာပံုစံႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ရလာဒ္မ်ားအေနျဖင့္ 

လယ္သမားမ်ားသည္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေျမာင္းမ်ားမ ွေရမ်ားရရိွရန္ သြယ္ယူအသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ 

 



 

 

တူးေျမာင္းမ်ားခုိင္ခ့ံမႈမရိွျခင္းႏွင့္ အလြယ္တကူက်ဳိးေပါက္ျခင္း  

ဤျပႆနာကိုလည္း ေက်းရြာ (၈) ရြာရွိ ရြာသားမ်ားက အက်ယ္တဝင့္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ကိစၥေတာ္ေတာ္ေတာ္ 

မ်ားမ်ားတြင္ လူအမ်ားက ေျမသားတူးေျမာင္းမ်ားအေပၚအျပစ္တင္ၾကျပီး စီးဆင္းေသာေရမ်ားကို ခံႏုိင္မႈရွိေလာက္ေအာင္ 

ၾကံ့ခိုင္မႈမရွိျခင္း (သို႔) လူသားတို႔ ျပဳမူမႈမ်ားေၾကာင့္ တူးေျမာင္းေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ပ်က္စီးေစႏိုင္ျခင္းတုိ႔ 

ျဖစ္၏။ ေနာက္ဆံုး၌ ဤျပႆနာ၏ရလာဒ္အေနျဖင့္ တူးေျမာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ေရစီးရာ၌ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။  

ေရတံခါးမ်ားႏွင့္ သဲထုတ္ေရတံခါးမ်ား၏ ျပႆနာမ်ား 

 ဤကိစၥကို ေလ့လာခဲ့ေသာ ရြာ (၃) ရြာမွ (၂) ရြာတြင္ ေရတံခါးမ်ားကို ေနရာမွားယြင္းစြာ တပ္ဆင္ထားၿပီး အျခား 

ရြာမ်ား ေရလုိသည့္အခါ၌ ေရလႊတ္ေပးႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရတံခါးမ်ားကို တပ္ဆင္ထားရွိသင့္ေၾကာင္း 

သိရွိရသည္။     

ေရႏုတ္ေျမာင္းျပႆနာ  

ေရႏုတ္ေျမာင္းျပႆနာကို ရြာ (၃) ရြာ၌ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရြာ (၂) ရြာတြင္ ေရေျမာင္းသည္ ေရစီးကို 

ခံႏုိင္ရည္မရိွသျဖင့္ လယ္ယာေျမမ်ားသို႔စီးဆင္းသြားၿပီး ေရႀကီးမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ေနာက္ (၁) ရြာတြင္မူ ေရေျမာင္း 

သည္ရွိသင့္သည့္ေနရာ၌ ေဖာက္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ တူးေျမာင္းႏွင့္လယ္ယာေျမၾကား ေျမေပၚတြင္ ေရတင္ 

လွ်က္ရွိၿပီး ထိုကိစၥေၾကာင့္ ေရမ်ားတူးေျမာင္းထဲသို႔ စီးဆင္းရမည့္အစား ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားထဲသို႔ စီးဆင္းသြားရပါသည္။ 

သဘာ၀ေတာင္က်ေရစီးဆင္းရာ လမ္းေၾကာင္းကုိ တူးေျမာင္းမ်ားသည္ အဟန္႔အတားသဖြယ္ျဖစ္ေနျခင္း  

ေက်းရြာ (၂) ရြာ၏အစီရင္ခံခ်က္တြင္ တူးေျမာင္းမ်ားသည္ မိုးတြင္း၌ ေတာင္က်ေရစီးဆင္းမႈကို အဟန္႔အတား 

သဖြယ ္ျဖစ္ေန၏။ ထိုေၾကာင့္ တူးေျမာင္းက်ဳိးေပါက္ၿပီး ေတာင္က်ေရမ်ားေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ား ေရႀကီးမႈျဖစ္ရ၏။ 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၏ ျပဳျပင္မႈႏွင့္ထိန္းသိမ္းမႈ လုိအပ္ေနျခင္း  

လူအမ်ားသည္ ဤကိစၥကို အက်ယ္တဝင့္တင္ျပခ့ဲၾကသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ 

ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းမႈ (သို႔) ျပင္ဆင္မႈမရွိပါ။ လူအမ်ားအေနျဖင့္ ဤ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယင္းတို႔၏ဌာန ရသံုးခန္႔မွန္းေငြမ်ား 

ကန္႔သတ္ထားမႈေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

 

လူအမ်ားက ဆည္ေျမာင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာမႈမရိွျခင္း  
 

လူအမ်ားက ဆည္ေရႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦးတုိ႔ကုိ ထင္သလုိျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈ  

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လူအမ်ားသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေရသြယ္ယူသံုးစြမဲႈမ်ားျဖင့္ ဆည္ေရမ်ားကို 

ထင္သလို သြယ္ယူသံုးစြေဲနၾကသည္။ ေရေကာင္းစြာရရိွေနေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဤကိစၥမ်ဳိးကို ပိုမုိဆိုးရြားစြာ ေတြ႔ရိွ 

ရသည္။ ေက်းရြာ (၁) ရြာတြင္ ဆည္ေရေကာင္းစြာရရွိလ်က္ရွိေသာ္လည္း လူမႈေရးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ေလ့လာေသာ အဖြဲ႔မွ 

ေတြ႔ရသည္မွာ လူမ်ားသည္ တူးေျမာင္းမ်ား၊ ေရစီးရာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ယိုစိမ့္စီးက်ေနေသာေရမ်ားကုိ ေဘးမွပိုက္မ်ားျဖင့္ 



 

 

သြယ္တန္းၿပီး အသံုးျပဳေနၾကသည္။ တစ္ေနရာတြင္ ေရမ်ားကို ရြာလမ္းကိုျဖတ္၍ သြယ္တန္းထားသျဖင့္ ရြာလမ္းကို 

ပ်က္စီးေစပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေျမမွန္သမွ်ကို ေရရရိွေစရန္ျပဳမူေနၾကပါသည္။ 

ေလ့လာခဲ့သမွ် ေက်းရြာအားလံုးမွလူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏လယ္ယာေျမမ်ားသုိ႔ ေရပိုမုိရရွိရန္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ 

ေနၾက၏။ ေရမ်ားကုိသစ္သားျပား၊ ေျမႏွင့္ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ပိတ္ဆို႔ၿပီး ေရသြယ္ယူခဲ့သည္။ ထိုပိတ္ဆို႔သည့္ အရာမ်ားကို 

ေရတံခါးမ်ား၌ ထားၾကသည္။ (၄) လက္မ ပိုက္သံုးရမည့္ေနရာတြင္ (၈)လက္မပိုက္သံုးၾကသည္။ ေက်းရြာ (၂) ရြာတြင္မူ 

လူအမ်ားက ဆည္ေျမာင္းဌာနသို႔ တရားမ၀င္နည္းျဖင့္ေငြေပး၍ (၄) ေပအျမင့္အစား (၆) ေပအျမင့္ထိ ေရေပးေဝရန္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စင္စစ္တြင္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ (၄) ေပအျမင့္သည္လံုေလာက္သည္ဟု ဆည္ေျမာင္းဌာနက 

ေကာက္ခ်က္ခ်ထား၏။ 

လယ္ယာေျမေဘာင္မ်ား (ကန္သင္း) ဖုိ႔ရာ၌ လူအမ်ားက စနစ္တက်ျပဳလုပ္ျခင္း မရိွျခင္း  

အစီရင္ခံတင္ျပခ့ဲသည္မွာ တစ္ခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူအမ်ားကကန္သင္းမ်ားဖို႔ရာ၌စနစ္တက်မရိွမႈေၾကာင့္  ပံုမွန္ 

တစ္ေျဖာင့္တည္းသြားေသာ ေရစီးလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖယ္သြားေစမႈမ်ားရွိသည္။ ဤသည္မွာလည္း ဆည္ေရေကာင္းစြာ 

ျဖတ္သန္းစီးဆင္းမႈ မျပဳႏုိင္သျဖင့္ ေရရရိွမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစခဲ့သည္။ 

ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ေလ့လာခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားအနက္ တစ၀္က္ခန္႔ေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ေရစီးရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပုံမွန္ 

ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း မရိွသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရေပးေ၀မႈအတြက္ ေရေျမာင္း၏ 

အစြန္အဖ်ား၌ ရွိေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ားသို႔ ေရေပးေ၀မႈေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရ၏။ 

 

၆.၃.၄ ဆည္ေျမာင္းေရရရိွမႈတြင္ ညီမွ်မႈမရိွျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာလူမႈစီးပြားေရးျခားနားခ်က္မ်ား  

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရေတြ႕ရွိရသည္မွာ ေရေကာင္းစြာရရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေရေကာင္းစြာမရရိွေသာ ေက်းရြာ 

တို႔ အၾကား၌ လူမႈစီးပြားေရးျခားနားမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားက ယင္းတို႔၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ 

မ်ားအရ သိသာထင္ရွားေသာ ျခားနားခ်က္မ်ားမွာ ေရေကာင္းစြာရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္ႏွင့္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ 

မႈမ်ားသည္ ေရေကာင္းစြာမရေသာ ေက်းရြာမ်ားထက္ သာလြန္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ေရေကာင္းစြာရေသာ ေက်းရြာတြင္ 

ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာအိမ္မ်ား၊ အိမ္သစ္မ်ားရိွၿပီး ပစၥည္းအားျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား စသည္အားျဖင့္ 

ရွိၾကသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ ျပည္သူအမ်ားက ယင္းတို႔၏ လူေနမႈအေျခအေနမွာ ယခင္ထက္ျမင့္မားလာသည္ဟု ေထာက္ျပ 

ေျပာဆုိခဲ့ၾက၏။ 

“ဤရြာမွာေနထုိင္ၾကတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လယ္သမားေတြဟာ အရင္ကဆန္အေကာင္းစားမ်ားကုိ ဘယ္ေတာ့မွမစားခ့ဲၾကရ 
ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံ မုိးႏွင့္ရာသီဥတုအေပၚမူတည္ၿပီး ယာလုပ္ငန္းကုိသာ မီွခုိခ့ဲရၿပီး ဆန္ျပဳတ္ကုိသာ စားခ့ဲၾကရတယ္။ 
အခုေတာ့ စပါးမ်ဳိးေကာင္းေတြကုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ၿပီး အေကာင္းစားဆန္မ်ားကုိ စားႏုိင္ၾကပါၿပီ။”   

(ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်းရြာတစ္ရြာမွလယ္သမားတစ္ဦး)  

 



 

 

ေရေကာင္းစြာမရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မေရရာမႈမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမုိးလ်က္ရိွသည္။  

 ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ဆည္ေရေကာင္းစြာမရေသာ သူမ်ားအတြက္မ ူ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မွာ 

စြန္႔စား၍ လုပ္ကိုင္ရေသာကိစၥမ်ား မ်ားျပားေနၿပီး ေရရာမႈလည္းမရွိပါ။ မၾကာေသးမီက ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္မွာ မိုးရြာသြန္းမႈ 

ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ မိုးႀကီးမႈတို႔ေၾကာင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား မၾကာခဏပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ ေအာက္ 

ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္တြင္ မတူညီေသာလယ္သမား (၂) ဦးတို႔၏အေျခအေနမ်ားအရ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္မွာ- 

တစ္ဦးသည္ ဆည္ေရကိုေကာင္းစြာရၿပီး ေနာက္တစ္ဦးမွာ ဆည္ေရေကာင္းစြာ မရသူျဖစ္ပါသည္။ 

ကိစၥရပ္။ ဆည္ေရမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ လယ္စုိက္ရာ၌ မည္သုိ႔မည္ပုံ စြန္႔စား၍လုပ္ရေၾကာင္း  

ဆည္ေရေကာင္းစြာရေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ဆည္ေရျဖင့္ ဧၿပီလလယ္ေလာက္တြင္ မိုးဦးႏွမ္းမ်ားကို စတင္ 

စုိက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ႏွမ္းမ်ားကို ရိတ္သိမ္းၿပီး အထြက္ႏႈန္းလည္းေကာင္းပါသည္။ တကယ္တန္းတြင္မူ 

ယၡင္ႏွစ္ထက္ အထြက္ႏႈန္းတိုးခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ႏွမ္းရိတ္သိမ္းခ်ိန္၌ မိုးနည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္ဧကလွ်က္ (၆-၇)တင္းထြက္ရွိပါသည္။ 

ဆည္ေရေကာင္းစြာမရရိွေသာလယ္သမားမ်ားသည္ ဇြန္လထိ ႏွမ္းမ်ားကို မစုိက္ပ်ဳိးႏိုင္ခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းမူ 

မိုးလံုေလာက္စြာမရရွိသျဖင့္ မိုးဦးႏွမ္းမ်ားကိုစိုက္ပ်ဳိးရမည့္ ေမလတြင္ မစိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ေမလတြင္စိုက္ေသာႏွမ္းမ်ားသည္ 

မိုးႏွင့္အတူ ဇြန္၊ ဇူလႈိင္ႏွင့္ၾသဂုတ္လတို႔တြင္ အပင္မ်ားရွင္သန္ႀကီးထြားလာေပမည္။ ယင္းတို႔သည္ ဇြန္လလယ္ေလာက္ 

တြင္မွ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၿပီး ယခုအခါတြင္ မိုးအလံုအေလာက္မရရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏွမ္းမ်ားမေအာင္ျမင္ပါ။ 

(လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈ သုေတသနအဖြဲ႔သည္ ႏွမ္းစုိက္ပ်ဳိးေသာရြာမ်ားကို သြားေရာက္ခဲ့ၾကစဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ 

ျဖစ္ထြန္းၿပီး စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ ႏမ္ွးခင္းမ်ားကို ဆည္ေရသြင္းထားေသာ လယ္ေျမမ်ား၌ေတြ႕ရပါသည္။ တစ္ျခားဖက္၌ 

ဆည္ေရေကာင္းစြာမရရွိေသာ ေနရာမ်ားရွိ လယ္သမားကိုျမင္ရသည္မွာ မိုးေနာက္က်ခဲ့၍ မည္သည္တို႔ကိုမွ် မစိုက္ပ်ိဳးရ 

ေသာေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနပုံရပါသည္။ ယခုထိုလယ္သမားမ်ားကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာ၌ 

ဆည္ေရေကာင္းစြာရရွိေသာ လယ္သမားမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္စြာတုန္႔ျပန္၍ ယင္းတို႔၏ ႏွမ္းမ်ားအထြက္ႏႈန္းေကာင္းေၾကာင္း 

ေျပာျပ၍ တျခားဘက္၌ ဆည္ေရေကာင္းစြာမရရွိေသာ လယ္သမားက မိုးနည္းေသာေၾကာင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံပင္မ်ား 

မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ၀မ္းနည္းစြာေျပာဆုိၾကပါသည္။) 

စိုက္ပ်ဳိးေရအသင့္အတင့္ရရိွေသာ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားပါသည္။ 

အေၾကာင္းမူ ေရတင္၍ရယူျခင္း (သို႔) အျခားစုေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳ၍ရယူျခင္း (စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈအတြက္ ရပ္ရြာ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းကိုရွဳပါ။) ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရအသင့္အတင့္ရရိွေသာ 

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏လယ္ေျမမ်ားသည္ ေရစုပ္တင္ၿပီးေရရေအာင္ မည္သို႔ျပဳမူေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ 

ကိစၥရပ္။ လယ္သမားမ်ား မည္သုိ႔စရိတ္စကႀကီးမားစြာျဖင့္ ေရစုပ္တင္ၿပီးလယ္စုိက္ရေၾကာင္း 

ဦးကႀကီးသည္ လယ္ (၁၆) ဧကႏွင့္ ယာ (၁၆) ဧက ပုိင္ဆုိင္ေသာလယ္သမားႀကီးျဖစ္၏။ သူသည္ အ၀ီစိတြင္း 

ေရကုိ စုပ္ယူ၍ စပါးစိုက္ပ်ဳိးသည္။ အေၾကာင္းမူ မုိးစပါးမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္  ဆည္ေရရႏုိင္ / မရႏုိိင္ အာမခံခ်က္ 

မရိွေပ။ သုိ႔ပါေသာ္ျငားလည္း လယ္သမားအငယ္တန္းစားႏွင့္ အလတ္စားလယ္သမားအမ်ားစုမွာ စပါးစုိက္ပ်ဳိးရန္ အ၀ီစိ 

တြင္းေရကုိ စုပ္ယူ၍စိုက္ပ်ဳိးျခင္းငွာမတတ္ႏုိင္ပါ။ အ၀ီစိတြင္းတူးခမွာ (၁၅၀,၀၀၀) က်ပ္ခန္႔ ကုန္က်သည့္အျပင္ ဆီဖုိးလည္း  



 

 

ထပ္ဆင့္ ကုန္က်ပါေသးသည္။ ဦးကႀကီးသည္ ယင္းပုိင္ လယ္ယာေျမ (၁၆) ဧကစီအတြက္  အ၀ီစိတြင္း (၂) တြင္း 

တူးရပါမည္။ သုိ႔မွသာ ေရအလုံအေလာက္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ေပးႏုိင္ပါသည္။  

(၂၀၁၃) ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းသည္ ဆီေစ်းမတတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ (၁၆) ဧကစလုံးကို ေရမသြင္းႏုိင္၍ အျပည့္အ၀ 

မစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ဘဲ (၇) ဧကသာလွ်င္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ခ့ဲသည္။ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္၊ ေႏြစပါးစုိက္ရာ၌ အပင္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားေစရန္ 

စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္အတြင္း ေရတင္ရန္အတြက္ ဆီဂါလံ (၁၀၀) သုံးခ့ဲရၿပီး ဆီဖုိး (၅၀၀,၀၀၀) က်ပ္ကုန္က်ခ့ဲသည္။ ဆီတစ္ဂါလံ 

ႏႈန္းမွာ (၅,၀၀၀) က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဦးကႀကီးသည္ ကံေကာင္းပါသည္။ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္၊ ေႏြစပါးစုိက္ခ်ိန္၌ 

အပင္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆုံးေရသြင္းရန္လုိအပ္ခ်ိန္၌ ဆည္ေရရရိွခ့ဲပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ၄င္းသည္ 

စပါးမ်ား ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ ေရတင္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ဆီဂါလံ (၁၀၀) အတြက္ ကုန္က်မည္ျဖစ္၏။ 

ထုိစပါးစုိက္ေသာရာသီတြင္ ေငြ (၅၀,၀၀၀) က်ပ္အရႈံးေပၚေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ပုံမွန္အထြက္ႏႈန္း၏ တစ္၀က္ 

ျဖစ္ေသာ တစ္ဧကလွ်င္ (၄၅) တင္းသာ ထြက္ခ့ဲပါသည္။ ဤသည္မွာ ေရမလုံေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥမွာ 

လယ္ေျမသည္ ဆည္ေရက့ဲသုိ႔ေသာေရျဖင့္ ေရအလုံအေလာက္ မရရိွခ့ဲသျဖင့္ အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းခ့ဲ ရျခင္းျဖစ္၏။ စပါး 

တစ္ဧကအတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ (၂၅၀,၀၀၀) က်ပ္ျဖစ္ၿပီး စပါးေရာင္းရေငြမွာ တစ္တင္းလွ်င္ (၄,၅၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ 

တစ္ဧကလွ်င္ (၂၀၀,၀၀၀) က်ပ္၀န္းက်င္ ရခ့ဲပါသျဖင့္ ေႏြစပါးရာသီတြင္ တစ္ဧကလွ်င္ (၅၀,၀၀၀) က်ပ္အရႈံးေပၚခ့ဲသည္။ 

(ရြာတစ္ရြာတြင္ ေရအသင့္အတင့္ရရိွေသာ လယ္သမားႀကီးတစ္ဦး) 

 

၆.၃.၅ ဆည္ေရ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရရိွမႈေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ  

အထူးသျဖင့္ ဆည္ေရ အရနည္းေသာေက်းရြာႏွင့္ ဆည္ေရအသင့္အတင့္ရရိွေသာေက်းရြာမ်ားတို႔သည္ ဆည္ေရ 

အၿပိဳင္အဆိုင္ရရိွႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မၾကာခဏပဋိပကၡႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားရိွခဲ့ၾက၏။ ယင္းတို႔မွာ ရြာတြင္းႏွင့္ရြာျပင္ပတြင္ 

ဆည္ေရအၿပိဳင္အဆိုင္ ရယူႏိုင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆည္ေရႏွင့္အလွမ္းကြာေသာ ေနရာမ်ားရိွ 

လယ္ေျမမ်ားကို ေရဦးစြာယူရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဆည္ေရႏွင့္နီးေသာလယ္ေျမမ်ားက ဦးစြာေရရယူ 

ေနၾကသည္။ ပိုမိုဆိုးရြားသည္မွာ တူးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ အလွည့္က်မေစာင့္ပဲ 

တူးေျမာင္းအလယ္ႏွင့္ အစြန္တြင္ရွိေသာ လယ္သမားမ်ားအလွည့္တြင္ ေရကိုပိတ္ဆို႔ၿပီး ယင္းတို႔အတြက္ သြယ္တန္းယူ 

ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ တူးေျမာင္းအလယ္ႏွင့္ အစြန္ရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ စပါးစုိက္ခ်ိန္ အထူးသျဖင့္ ေႏြစပါး 

စိုက္ခ်ိန္၌ အုပ္စုလိုက္သြား၍ တူးေျမာင္းႏွင့္နီးေသာ ရြာမ်ားသို႔သြား၍ ေရဖြင့္လႊတ္ေပးရန္ ေျပာဆုိၾကသည္။ မၾကာခဏ 

ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားေန၍ ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ရုတ္တရက္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခ့ဲပါသည္။ 

ရြာတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈသည္ ရြာ (၄) ရြာ၌ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ သတင္းပို႔ခဲ့ပါသည္။ ဤသတင္းပို႔ခဲ့ေသာ 

ပဋိပကၡအားလံုးကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေက်းရြာဆည္ေျမာင္းဌာနမ်ားက ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ 

(ေအာက္ေဖာ္ျပပါအပုိင္း၌ စုေပါင္း၍ ျပႆနာေျဖရွင္းရေသာ ကိစၥမ်ားကိုေတြ႕ရ၏။) 

ေရာက္ခဲ့သမွ်ေသာ ေက်းရြာတိုင္း၌ ဆည္ေရရရိွမႈႏွင့္ ေက်းရြာတြင္း၌ တင္းမာမႈမ်ားမွာ မၾကာခဏဆိုသလိုျဖစ္ 

ေပၚတတ္၏။ ဤျပႆနာျဖစ္ေပၚရေသာ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုမွာ လယ္တစ္ကြက္မွ တစ္ကြက္သို႔ ေရေပးေ၀မႈစနစ္ႏွင့္ 

တူးေျမာင္းအထက္ႏွင့္ တူးေျမာင္းေအာက္ဘက္ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာတို႔ျဖစ္၏။ ဤစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ျပႆနာျဖစ္တတ္၏။ ေရွးဦးစြာ ေရရရိွသူမ်ားက ေရလႊတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာေသာအခါ (သို႔) အပင္မ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ 

ေသာအခါ (သို႔)ရိတ္သိမ္းရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာအခါ ဆည္ေရကိုဟန္႔တားမႈမ်ားျပဳခ့ဲၾကသည့္အခ်ိန္၌ ေရလမ္းေၾကာင္း 



 

 

အရ ေအာက္ဘက္၌ရွိေနေသာ လယ္ေျမမ်ား၌ ေရလုိအပ္လ်က္ရွိ၏။ ကနဦးေရသံုးစြသဲူက ယင္း၏အလွည့္ၿပီးေနာက္ 

ေရကိုေရစီးအတိုင္းလႊတ္ခဲ့ရာ ေအာက္ဘက္၌ရွိေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ေရႀကီးမႈျဖစ္ေစ၏။ အေၾကာင္းမွာ ေအာက္ဘက္၌ 

ရွိေသာ လယ္ေျမမ်ားသည္ ဆည္ေရလႊတ္ေပးမႈကို မေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္ဘဲ အျခားေနရာမ်ားမွ ေရရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 

ေရရရိွထားၿပီးသား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထပ္ေလာင္း၍ ေရခုိးမႈျပႆနာ (ေရအလွည့္ခိုးမႈ) သည္လည္း မၾကာခဏျ 

ဖစ္ေပၚေလ့ရိွ၏။ အထူးသျဖင့္ ေရသံုးစြသဲူမ်ားအဖြဲ႔မရိွေသာ ရြာမ်ား၌ျဖစ္ေလ့ရွိ၏။ လယ္သမားမ်ားသည္ ေရအလွည့္ကို 

ေစာင့္ၾကည့္ၾကရသည္။ ေရခုိးမႈသည္ အထူးသျဖင့္ ညအခါမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီး 

လယ္ယာလုပ္သားမ်ားအတြက္ ညအခါတြင္ ေရကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရာ၌ အခက္အခဲရွိၿပီး ယင္းတို႔သည္ ေစာင့္ၾကည့္သူ 

ကုိလည္းမငွားႏိုင္ေပ။   

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေႏြစပါးစုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္ဆုိရင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေကာင္းေကာင္းမအိပ္ရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညပုိင္းမွာ 
ေရကုိေစာင့္ၾကည့္ေနရတယ္။ မဟုတ္ရင္ သူမ်ားေတြေရအလွည္႔ကုိခုိးၾကတယ္။”  
(ေလ့လာခ့ဲေသာ ေက်းရြာမွ လယ္သမားတစ္ဦး) 

 

“ကၽြန္မတုိ႔အိမ္မွာ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္တည္းရိွတယ္။ ကၽြန္မႏွင့္ ကၽြန္မသမီးသာရိွတ့ဲအတြက္ ညအခါမွာ ေရခုိးတာကို 
ေစာင့္မၾကည့္ႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ဘာမွ်မတတ္ႏုိင္လုိ႔ ေရအလွည့္ခုိးသူေတြကုိ ဒီအတုိင္းၾကည္႔ေနရတယ္”   (ေလ့လာခ့ဲေသာ 

ရြာ၌ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အငယ္စားလယ္သူမ) 
 

၆.၃.၆ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ ေရကုိစီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္  

စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ ေရကိုစီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္မွာ (၁၄) ရြာအနက္ (၆) ရြာတြင္သာ 

ရွိသည္။ မာလဲနတ္ေတာင္ေအာက္ရွိ စဥ့္ကူးတြင္ (၃) ရြာႏွင့္ ဆင္ေသေရေလွာင္တမံေအာက္ရွိ တပ္ကုန္း၌ (၃) ရြာတုိ႔ 

ျဖစ္ၾကသည္။ ထို ရြာ (၆) ရြာတြင္ ေရသံုးစြသဲူအုပ္စုမ်ားသည္ ေရစီးရာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္လမ္းခြအဲလိုက္ရွိၾက၏။ 

ေရသံုးစြသဲူအုပ္စုမ်ားကို ေျမာင္းေခါင္းအုပ္စုဟုေခၚသည္။ အုပ္စုကို ဦးေဆာင္သူမွာ တူးေျမာင္းေခါင္းေဆာင္ ေျမာင္းေခါင္း 

ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ထိုလယ္သမားမ်ားသည္ ေရလႊဲလမ္းေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ႏငွ့္ တိုက္ရိုက္ေရေျမာင္းမ်ားကို 

သံုးစြသဲူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအတြက္ ရြာတစ္ရြာတြင္ေရသံုးစြဲသူအုပ္စု (၄) အုပ္စုမ ွ(၅) အုပ္စုထိရွိၾကသည္။ ေရသုံးစဲြေသာ 

အုပ္စုမ်ားရွိ ေရေျမာင္းမ်ားမွသံုးစြေဲသာ (သို႔) တိုက္ရိုက္ေရထြက္ေပါက္မ်ားကို သံုးစြေဲသာ လယ္သမားမ်ားက ေရြးခ်ယ္၍ 

ေက်းရြာမ်ား၌ ေျမာင္းေခါင္းကို ေရြးၾက၏။ ခၽြင္းခ်က္အားျဖင့္ ေက်းရြာတစ္ရြာ၌ ၾသဇာအာဏာရွိေသာ သူတစ္ေယာက္ကို 

ေျမာင္းေခါင္း (အုပ္ခ်ဳပ္သူ) အျဖစ္ေတြ႕ရ၏။ 

ေရကိုစနစ္တက်သံုးစြေဲသာ အုပ္စုမဟုတ္သည့္ ရြာ (၈) ရြာအနက္ (၅) ရြာ၌ ေျမာင္းေခါင္းဟုေခၚေသာ သူမ်ား 

ရွိသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ သို႔ပါေသာ္လည္း ထိုေျမာင္းေခါင္းမ်ားမွာ လူအမ်ားအေပၚ၌ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ သိပ္မရိွလွေပ။ က်န္ 

(၃) ရြာ၌မူ ေျမာင္းေခါင္းဟုေခၚႏုိင္ေလာက္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မရိွေပ။ 

ေရကိုစနစ္တက်သံုးစြေဲသာ အုပ္စုမ်ားရွိေသာေက်းရြာမ်ား၌ ေျမာင္းေခါင္းမ်ားသည္ ေရကိုစီမံခန္႔ခြရဲာ၌ အလြန္ထိ 

ေရာက္ေသာ အခန္းက႑မ ွ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုေက်းရြာမ်ဳိး၌ ေျမာင္းေခါင္းမ်ားသည္ စည္းရံုးသူႏွင့္ 

ထိန္းခ်ဳပ္သူ အခန္းက႑တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ ယင္းတို႔အုပ္စုတြင္ပါဝင္ေသာ လယ္သမားမ်ားကို 

စည္းရံုး၍ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ေရလႊဲေၾကာင္းမ်ားကို သန္႔ရွင္းရန္ႏွင့္ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ စိုက္ပ်ဳိးရာသီမတိုင္မီ စီစဥ္ေဆာင္ 

ရြက္ၾကသည္။ ထပ္ဆင့္၍ ေရေပးလႊတ္မႈကို လယ္သမားမ်ားအလွည့္က် ရရိွရန္အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပး၏။ သမရုိးက် 



 

 

အားျဖင့္ ေျမာင္းေခါင္းမ်ားသည္ အလွည့္က်ေရယူမႈုကို ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို (၂)ပတ္ေရေပးေဝမႈ ရပ္ဆိုင္းေသာ ျပစ္ဒဏ္ 

ေပးေလ့ရွိ၏။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေရသုံးစြေဲသာ အုပ္စုရိွ ေက်းရြာမ်ားမွေျမာင္းေခါင္းမ်ားသည္ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အထက္တန္းလက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား) ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလ်က္ 

ရွိၿပီး ယင္းတို႔ (၂) ဦးၾကားလည္း နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

ေရကို စနစ္တက်မသံုးစြေဲသာ အုပ္စုမ်ားရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ား၌ ေျမာင္းေခါင္းအုပ္စုတြင္ ေျမာင္းေခါင္းဟုေခၚထြင္ 

ခံရသူ တစ္ေယာက္သာရိွၿပီး ယင္း၏အခန္းက႑မွာ ျပယုဂ္မွ်သာျဖစ္၏။ 

ထိုရြာမ်ား၌ လယ္သမားမ်ားသည္ တူးေျမာင္းႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို ပုံမွန္ 

ထိန္းသိမ္းမႈမရွိပါ။ တူးေျမာင္းႏွင့္ေရစီးေၾကာင္းတို ႔၌ ျပႆနာရွိမွသာလွ်င္ 

ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွသူမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွသူမ်ား 

က လယ္သမားမ်ားကို ဦးေဆာင္စည္းရံုးၿပီး တူးေျမာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ၾက 

သည္။ လယ္သမားမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုေျမာင္းေခါင္း ဟုေခၚခံရသူမ်ား 

သည္ ေက်းရြာသားတို႔အေပၚ၌ ၾသဇာမရိွေပ။ ေရတာရွည္ရိွရြာ (၁) ရြာ၌ 

ေျမာင္းေခါင္းအစား ယင္းကို ေျမာင္းေစာင့္ဟုေခၚတြင္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ပဲ အေစာင့္သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္၍ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၆.၃.၇ စုိက္ပ်ဳိးေရရရိွရန္အတြက္လူအမ်ားစုေပါင္းရွာေဖြေဆာင္ရြက္မႈ  

ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိရန္အတြက္ ကိစၥရပ္္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ လူမ်ားသည္ အမ်ားစုေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ၏။  အေရးႀကီးသည္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ေရကိုသံုးစြသဲူအုပ္စု မရွိဟုဆိုရာ၌ 

ဆည္ေရရရိွေရးအတြက္ လူအမ်ားစုေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈနည္းပါးသည္ဟု မဆိုပါ။ ထိုကဲ့သို႔ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရန္ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားကို ရပ္မိရပ္ဖမ်ား (သို႔) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွပုဂၢဳိလ္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ လုပ္ကိုင္ 

ၾကပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ ယခင္ကႏွင့္ ယခုေျမာင္းေခါင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေရသုံးစြသဲူမ်ား 

အုပ္စုဝင ္(သို႔) အုပ္စုဝင္မဟုတ္သည့္ ေက်းရြာႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၌ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တက္ၾကြစြာဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာ (၁၄) ရြာအနက္ ရြာ (၈) ရြာ၌ ဆည္ေရရရိွေရး (သုိ႔) 

ဆည္ေရပုိမိုရရွိေရးတို႔အတြက္ လူအမ်ားစုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (သို႔) အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြေဲနမႈကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ 

ထိုေတြ႔ရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို (၅) မ်ဳိးခြျဲခား၍ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ယင္းတို႔မွာ - စုေပါင္း၍ ေရတံခါးမ်ား 

တည္ေဆာက္ရန္၊ တူးေျမာင္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္းမ်ားမွ ေရရရိွရန္ (သို႔) လူအမ်ားကုိ 

အုပ္စုဖြဲ႔၍ အျခား ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေရလမ္းမ်ားဖြင့္ေပးရန္ ေျပာဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေရပိုမိုရရိွရန္ (သို႔) ဆည္ေရေပးရန္ ဦးတည္ထားေသာ ေဒသျပင္ပေနရာမ်ား၌ ေရရရိွေရးအတြက္ 

ေတာင္းဆိုရန္ႏွင့္ ေရအသံုးျပဳသူအုပ္စုမ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ လူအမ်ားကလက္ခံေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္တို႔ျဖစ္၏။ 

 

 

 



 

 

အမ်ဳိးအစား (၁) အတြက္ကိစၥ။ စုေပါင္း၍ ေရတံခါးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း။ (ဤသုိ႔ေသာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကုိ ရြာ 

(၂) ရြာ၌ ေတြ႕ခ့ဲရ၏။)  

ေရတာရွည္ ေက်းရြာတစ္ရြာ၌ တူးေျမာင္းလက္တံငယ္ႏွစ္ခုမွ ေရကုိရယူေနၾကၿပီး ယင္းအနက္ (၁) ခမုွာ 

ေကာင္းစြာ ေရမရရိွပါ။ သို႔ေသာ္ ေရမ်ားကိုေရပုိလႊဲလမ္းေၾကာင္းတြင္ စီးဆင္းေစသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ ယခင္က ေျမာင္းေခါင္း 

အျဖစ္လုပ္ေဆာင္သူ လယ္သမားႀကီးတစ္ေယာက္၏ လယ္ေျမမ်ားမွာ ယင္းေရပိုလႊဲလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရိွေနသျဖင့္ 

လူအမ်ားသည္ ေရပုိလႊဲလမ္းေၾကာင္းမွေရကို သံုးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ယင္းေရပိုလႊဲလမ္းေၾကာင္းကိုျဖတ္၍ ေရတံခါးမ်ား 

တည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာခဲ့သည္။  ထိုအတြက္ ၄င္းသည္ ေရပိုလႊဲလမ္းေၾကာင္း၌ ေျမဖုိ႔ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး 

ေရတံခါးမ်ားလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယင္း၏ကိုယ္ပိုင္လယ္ (၁) 

ဧကခန္႔ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရပါသည္။ ေရရရိွႏိုင္ေသာ လယ္ေျမမ်ားမွ လယ္သမား (၁၂ဝ) ဦးတို႔ကို ဤစီမံခ်က္အတြက္ စည္းရံုး 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဤစီမံခ်က္အရတျဖည္းျဖည္းခ်င္း တည္ေဆာက္သြားခဲ့ရာ (၁၀) ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္၏ 

ကုန္က်စရိတ္မွာ သိန္း (၈၀) နီးပါးကုန္က်ခဲ့ၿပီး လယ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ (၆၀,၀၀၀) က်ပ္မွ်ကုန္က်ပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္အရ 

ယခုအခါတြင္ လယ္ေျမဧက (၃၆၂) ဧကကို ေရေပးေဝလွ်က္ရွိပါသည္။ ဤသို႔ စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ေသာစနစ္ကို ေက်းဇူး 

တင္ရေပမည္။ အထြက္ႏႈန္းမ်ားလည္း (၃) ဆတိုးခဲ့ရာ ယခင္ (၁) ဧကလွ်င္ တင္း (၄၀) ထြက္ခဲ့ရာမွ တင္း (၁၀၀ မွ ၁၂၀) 

အထိထြက္ခဲ့ပါသည္။ 

အမ်ဳိးအစား (၂) အတြက္ကိစၥ။ တူးေျမာင္းမ်ားတူးေဖၚျခင္းႏွင့္ အျခားေရရရိွေရးစီမံကိန္းမ်ား (သို႔) ေျမာင္းလက္တံ 

မ်ားမွေရရယူျခင္း။ (ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအလုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို 

ေက်းရြာ (၂) ရြာ၌ေတြ႕ခ့ဲရသည္။) 

 ဆင္ေသေရေလွာင္တမံသည္ မိုးေရရရိွမႈအေနအထားေပၚမႈတည္၍ ေရသိုေလွာင္ေသာ ေရကာတာမွ ေရမ်ားကို 

ေပးေဝလ်က္ရွိသည္။ ထိုအတြက္ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေရေပးေျမာင္းေအာက္ဘက္ရွိရြာမ်ားမွာ မိုးစပါး 

အတြက္ပင္ ေရကိုလံုေလာက္စြာရရိွျခင္းမရွိေပ။ ၾကာေသအိသည္ ထိုအထဲမွ ေက်းရြာ (၁) ရြာျဖစ္၏။ ၾကာေသအိသည္  

DY ၏ အပိုင္း (၈) မွေန၍ ေပးေသာေရမ်ားကုိ ရရိွပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အပိုင္း (၈) ၏ အပိုင္းအခ်ဳိ႕သည္ 

ေျမျမင့္ျဖစ္ေန၍ ထိုအပိုင္းမ်ားသို႔ ေရသည္မစီးဆင္းႏိုင္ပါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ထိုေက်းရြာ၌ ေနထုိင္ၾကေသာ လယ္သမား 

မ်ားသည္ မိုးစပါးအတြက္ပင္ ေရရရန္အခက္အခဲရိွၾက၏။ 

 (၂၀၀၉) ခုႏွစ္တြင္ ထိုရြာမွယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျမာင္းေခါင္းျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ လယ္သမားႀကီးမ်ားအနက္တစ္ဦး 

(ယၡင္ေျမာင္းေခါင္း) သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေရးေကာ္မီတီသို႔ အဆိုတစ္ခုကမ္းလွမ္းခဲ့ရာ ယင္းတို႔လယ္ေျမကုိ 

လာခဲ့ၾကရာ၌ DY မ ွတိုက္ရိုက္တူးေျမာင္သြယ္၍ သံုးခြင့္ျပဳရန္ေျပာခ့ဲ၏။ ထိုစိုက္ပ်ဳိးေရးပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီီသည္ 

အကယ္၍မ်ား ယင္းကဲသ့ို႔ကိစၥအတြက္ လယ္သမားမ်ားကိုစည္းရံုး၍ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ယင္းတို႔မ ွ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

အေထာက္အပံ့ေပးမည္ဟု ျပန္ေျပာခ့ဲပါသည္။ ထိုေနာက္ လယ္သမားႀကီးသည္ လယ္သမား (၃၅) ဦးကုိစည္းရံုးရာ၌ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထိုစီမံခ်က္ကို သိပ္သေဘာမေတြ႕ပါ။ အေၾကာင္းမူ ထိုစီမံခ်က္အတြက္ ယင္းတို႔လယ္ေျမအခ်ဳိ႕ကို 

ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သို႔ပါေသာ္လည္း ေရရရွိႏိုင္မႈကို ေရ႕ွရႈလ်က္ေငြမ်ားထည့္ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအားနည္း 

ခ်က္ျဖင့္ ထိုစီမံခ်က္မွာေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ လယ္ဧက (၁၅၀) ကိုေရေပးႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ တူးေျမာင္းမ်ားမွာ (၈) 

ေပအက်ယ္၊ အနက္ (၁) ေပရိွၿပီး လွည္းလမ္းေၾကာင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္မွာ (၃၀၀,၀၀၀) က်ပ္ခန္႔သာ 

ကုန္က်ၿပီး၊ ဆည္ေျမာင္းဌာနမ ွ စက္မ်ားအတြက္ ဆီဖုိး (၂၀၀,၀၀၀) က်ပ္ကုန္က်ၿပီး၊ က်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀) ကို လယ္သမား 



 

 

အငယ္စားတစ္ေယာက္၏ လယ္အတြက္ ၄င္းကိုတျခားသူမ်ားထက္စာလွ်င္ ေျမ (၀.၀၅) ဧကအတြက္ နစ္နာေၾကး 

ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္အတြက္ လယ္သမား (၃၅) ေယာက္တို႔သည္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ႏွစ္စဥ္ (၁၀,၀၀၀) က်ပ္စီ 

ထည့္ဝင္ရပါသည္။ 

အမ်ိဳးအစား (၃) အတြက္ကိစၥ။ လူမ်ားစုေ၀း၍ အုပ္စုအျဖစ္ အျခားေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေရလမ္း 

ေႀကာင္းမ်ားဖြင့္ေပးရန္ ေျပာဆုိျခင္း။ (ဤကိစၥသည္ ေရတာရွည္ေဒသရိွ ေက်းရြာ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွသည္။) 

ဤသည္မွာ ေဒသတြင္း၌ စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ေရေနာက္လိုက္ျခင္း ဟုေခၚပါသည္။ လယ္ယာ 

စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္၌ ဆည္ေရေလ်ာ့ပါးသြားသျဖင့္ လယ္သမားမ်ားသည္လည္း စပါးမ်ားကုိပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ေရလံုေလာက္စြာ 

မရသျဖင့္ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႔ေနရျပီး အကယ္၍ ေရမရရိွပါက စပါးပင္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားႏိုင္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ 

သမားရိုးက်မဟုတ္သျဖင့္ ရြာသားမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာ၌ ျပႆနာရွိေနေႀကာင္း သိရွိႀကသည္။ တူးေျမာင္းအစ၌ 

ေနထိုင္ႀကေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ေရကိုစိတ္တိုင္းက်သံုးျခင္းသလို သံုးေနႀကၿပီး တူးေျမာင္းအဆံုး (ေအာက္ပိုင္း) ၌ 

ေနထိုင္သူမ်ားကို အလွည့့္မေပးပဲ သံုးစြေဲနႀကသည္။ ထိုကိစ ၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသုိ႔ 

တိုင္ႀကားထားႀကေသာ္လည္း ထိုသူက အျခားေက်းရြာမ်ားရိွရာ ရာထူးအဆင့္တူသူ (ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ထံသုိ႔ 

ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႕အတြက္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနရွိ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာသို႔ အေႀကာင္းႀကား၍ အကူအညီေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ 

၄င္းတို႔ မည္သို႔မည္ပံုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရမည္နည္း။ သုို႕ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္လယ္သမားမ်ား 

အေယာက္ (၂၀) ခန္႔တို႔သည္ ေပါက္ခၽြန္းႏွင့္ေပါက္ျပားမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး တူးေျမာင္းတစ္လွ်ာက္ တူးေျမာင္း၏ အစပုိင္း 

တြင္ရွိေသာ ေက်းရြာဆီသို႔ခ်ီတက္ႀကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း တူးေျမာင္းအစ (အထက္ 

ပုိင္း) ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုသို႔ ေရာက္လာႀကသည္။ ထိုေနရာ၌ လယ္သမ်ားမ်ားသည္ ယင္းတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတိုင္း 

တူးေျမာင္းအထက္ပိုင္း၌ ေနထိုင္သူတို႕က တူးေျမာင္းေအာက္ပိုင္း၌ ေနထိုင္သူတို႕ကို အလွည့္မေပးပဲ ေရကို ယူသံုးေန 

ႀကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အကူအညီျဖင့္ တူးေျမာင္းေအာက္ဘက္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အထက္ပိုင္းေက်းရြာမလယ္သမား 

မ်ားႏွင့္ စကားေျပာႀကရ၏။ ထပ္ဆင့္၍ ေအာက္ပိုင္းေက်းရြာေန လယ္သမားမ်ားသည္ တူးေျမာင္းတေလွ်ာက္ရွိ သဘာဝ 

ႏင့္ွ လူလုပ္ထားေသာအတားအဆီးမ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပစ္ႀက၏။ ထိုေနရာမ်ားသုိ႔ ၄င္းတို႔ခ်ီတက္လာခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ရွိခ့ဲ 

ၾကေသာ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ႀကသည္။ ထိုသို႔ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းကို လယ္သမားအေယာက္ (၂၀) ျဖင့္ ရက္ (၂၀) ခန႕္ 

ျပဳလုပ္ႀကရသည္။ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု စုိက္ပ်ိဳးေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီ 

သည္ တူးေျမာင္းသန္႔စင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေန႔စဥ္လာေရာက္ႀကည့္ရႈႀကသည္။ 

အမ်ိဳးအစား (၅) အတြက္ကိစၥ။ ရပ္ရြာလူမႈ အဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ ေရသုံးစြသူဲမ်ားအုပ္စုဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ 

လက္ခံေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ သတ္မွတ္ျခင္း။ (ဤကိစၥမွာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ 

ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္သာ ဤကိစၥကုိေတြ႕ရေႀကာင္း အစီရင္ခံ တင္ျပထား 

ပါသည္။) 

ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ဆည္ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေရေကာ္မီတီဟု 

ေခၚဆုိေသာ ေရသုံးစြသဲူမ်ားအုပ္စုကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ထိုအဖြဲ႔၌ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေလးစားထိုက္ေသာ လူမ်ားပါဝင္ၿပီး 

ယင္းတို႔က ေရရရိွေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ ႀကီးႀကပ္မႈညႊန္ႀကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႀကသည္။ ယင္းတုိ႔ကို စည္းကမ္းမ်ား 



 

 

သတ္မွတ္ၿပီး တူးေျမာင္းအထက္ႏွင့္ ေအာက္ပုိင္းတြင္ ေနထိုင္ႀကေသာ လယ္သမားမ်ားအား (၅) ရက္က်စီ ေရအလွည့္က် 

သံုးစြႀဲကရန္ ျဖစ္သည္။ ေရေကာ္မီတီမွ လူ (၂) ေယာက္က ေန႕စဥ္ႀကီးႀကပ္၍ စည္းမ်ဥ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ား ကိုလည္း 

ျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ အလွည့္က်ေရေပးေဝမႈ (၂) ပတ္ ရပ္ဆိုင္းေပမည္။ ဤစနစ္သည္ ေအာင္ျမင္မႈရွိေႀကာင္း လယ္သမား 

မ်ားက အေႀကာင္းႀကား အစီရင္ခံလာပါသည္။  

 

၆.၃.၈ ေရခြန္ 

(၂၀၁၁) ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္၍ ေရခြန္မေကာက္ခံသည္မွာ (၃) ႏစွ္ဝန္းက်င္ခန္႔ရိွျပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပၾက 

ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေကာက္ခံေသာ ေရခြန္မွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ (၁,၉၅၀) က်ပ္မွ်ရိွၿပီး ယင္းသည္ မိုးစပါးႏွင့္ ေႏြစပါး 

(သုိ႔) ႏွမ္းႏွင့္စပါး စိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေရတာရွည္၊ တပ္ကုန္းႏွင့္ စဥ့္ကူးတြင္ ေႏြစပါးအတြက္ 

တစဧ္ကလွ်င္ (၁,၉၅၀) က်ပ္ေကာက္ခၿံပီး မိုးစပါးအတြက္ (၉၅၀) က်ပ္ေထာက္ခံရာ မိုးစပါးအတြက္မ ူ ေႏြစပါးေလာက္ 

တစ္ရာသီလံုးတြင္ ေရေပးရန္မလိုပ ဲ မုိးစပါးတြင္ အပင္မ်ားျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ခါတစရ္ ံ ေကာက္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ 

မတိုင္မီသာ ေရလိုအပ္ပါသည္။ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေျမျဖစ္၍ မိုးစပါးအတြက္ ေရမ်ားမ်ားေပးရန္လိုသျဖင့္ 

တစဧ္ကလွ်င္ (၁၉,၅၀၀) က်ပ္ ေကာက္ခံပါသည္။ အျခား ေရမလိုေသာ ႏွမ္း စသည့္အပင္မ်ားစုိက္ခ်ိိန္၌ (၁) ဧကလွ်င္ 

(၉၅၀) က်ပ္ ေကာက္ခံပါသည္။ 

ေရခြန္ေကာက္ခံျခင္းမရွိသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ားကို လူအမ်ားႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ လူမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳး 

ေပးႀကသည္။ လူအမ်ားသည္ တကယ္တန္းတြင္ေရေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳသူမ်ားက မည္သည့္အေႀကာင္းေႀကာင့္ေရခြန္ 

မေကာက္ခသံည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိေပ။ တစ္ခ်ိဳ႕မွ နားလည္သေဘာေပါက္ေနသည္မွာ (၂) ႏစ္ွ (သို႔) (၃) ႏစွ္တိုင္း 

ေရခြန္ကို စ၍ုေကာက္ခမံည္ဟူ၍ျဖစ္၏။ ေရကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရရွိေသာေဒသမွ လူမ်ားက စြၿဲမဲစြာေဖာ္ျပႀကသည္မွာ 

ဆည္ေျမာင္းဌာနသည္ ေရကုိလံုေလာက္စြာေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြြက္ အခြန္မေကာက္ရဲပါဟူ၍ျဖစ္၏။ အျခားတစ္ဖက္၌ 

ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ ပုဂိ ၢဳလ္မ်ားမွေျပာၾကားသည္မွာ လူမ်ားသည္ အခြန္ေပးရန္ပ်က္ကြက္ႀကသည္ဟူ၍ျဖစ္၏။ အေတာ္မ်ား 

မ်ားမွ စြၿဲမဲစြာေျပာဆိုေနႀကသည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေသာကာလ၌ တာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ အာဏာကို စိန္ေခၚ 

ေနသကဲသ့ုိ႔ရွိၿပီး လူကလည္း ယင္းတို႕၏ တာဝန္ရွိမႈမ်ား ပ်က္ကြက္ခဲ့ႀကသည္။  

“ပထမေတာ့ တစ္ေယာက္စႏွစ္ေယာက္စက အခြန္ေပးဖို႔ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူအမ်ားကအခြန္ေပးဖုိ႔ပ်က္ကြက္ 
က္ခဲရ့တဲအ့ေႀကာင္းကေတာ႔ အခြန္မေပးလဲ ဘာျပႆနာမွ်မရွိဟု စဥ္းစားခဲ့ႀကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေရခြန္ေကာက္တဲ႔ ကိစ ၥကုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္န႔ဲ ေက်းရြာအဆင့္ အပ္ုခ်ဳပ္ေရးရံုးေတြက ေကာက္သင့္တာ 
ကေတာ႔ လူအမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ားကိုသာ ဂရုတစိုက္အေလးထားေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္ေလာင္းၿပီး ေက်းရြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က အခြန္ေကာက္ခံရန္တာဝန္ရွိၿပီး ေက်းရြာသားမ်ားသည္ အခြန္ကိုေရွာင္လႊဲလို႔မရပါဘူး။ ဆည္ေျမာင္း 
ဌာနမွ ပုဂိ ၢဳလ္မ်ားက အခြန္လိုက္လံေကာက္ခံႀကတဲ့အခါ ရြာသားေတြကေရွာင္ေနႀကတယ္။ အခြန္ေကာက္တဲ႔သူက စုံစမ္း 
ေမးျမန္းၾကည္႔တဲအ့ခါ ဥပမာအားျဖင့္ ဦးခ်စ္ဆိုပါစို႕ ဦးခ်စ္နဲ႔အခြန္ေကာက္သူတို႕လည္း လူခ်င္းေတြ႕ႀကတယ္။ သို႔ေသာ္ 
အခြန္ေကာက္သူကို ဦးခ်စ္သည္ ရြာတြင္ရွိမေနေႀကာင္း၊ ခရီးထြက္သြားေႀကာင္း ေျပာပါသည္။”  

(ၿမိဳ႕နယ္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာ (၁) ဦး၏ေဖာ္ျပခ်က္)  



 

 

“ဒီႏွစ္ေတာ့ ေရခြန္မေကာက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေရခြန္ကို (၁,၈၀၀-၁,၉၀၀) က်ပ္ေလာက္ေပးရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ 
အထင္ အခြန္ကို (၃) ႏစွမွ္တစႀ္ကိမ္ ေကာက္ခံတာလို႔ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ အခြန္လာမေကာက္တာဟာ (ေရ 
လံုလံုေလာက္ေလာက္ရဖို႔) သူတို႕ဘာမွ်လုပ္မေပးႏုိင္လို႔ပ ဲျဖစ္ပါတယ္။  

(လယ္သမားႀကီးတစ္ေယာက္ကိုေလ့လာခ်က္အရ)  
 

၆.၄ ။ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွေစႏုိင္မႈ 
မတူညီေသာ ေဒသေလးေနရာတြင္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွမႈမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ 

သည္ကုိေတြ႕ရ၏။ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္မွာ အေကာင္းဆံုးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တပ္ကုန္းရွိေက်းရြာမ်ားရွိ ေက်းရြာ 

(၃) ရြာစလုံးတြင္ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို နီးကပ္စြာျဖင့္ေပးလ်က္ရွိၿပီး က်န္ေဒသမ်ားမွ အစီရင္ခံလာသည္ 

မွာ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာရြာမ်ားကိုသြားေရာက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လမ္းနံေဘးတြင္တည္ရွိေသာ 

ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မဝူါဒခ်မွတ္ထားေသာသီးႏွံပင္မ်ားကိုသာ အေျခခံအားျဖင့္အာရုံစူးစို္က္၍ အေလးထား 

ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေတြ႕ရ၏။ 

သြားေရာက္ခ့ဲေသာ ေဒသမ်ားအနက္ (၄) ေနရာအနက္မွ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေသာ တပ္ကုန္း၌ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ရြာမ်ားမွ အစီရင္ခံတင္ျပခ့ဲႀကသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနသည္ ယင္းတို႕၏ ရြာမ်ားကို အနီးကပ္ 

ဂရုစိုက္မႈမ်ားရွိေႀကာင္းဆိုပါသည္။ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာတိုင္း၌ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနခြမဲ်ား ရွိသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ ထိုေနရာသုိ႔ 

ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (ဌာနမန္ေနဂ်ာ)မ ွမႀကာခဏလာေရာက္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးတိုးခ်ဲ႕ပညာေပး ဝန္ထမ္း (၇) ေယာက္မွ (၈) 

ေယာက္ခန္႔သည္ ေန႕စဥ္လယ္တဲမ်ားသုိ႔သြားပါသည္။ ယင္းတို႕အဓိကဂရုစိုက္သည္မွာ စီမံကိန္းစိုက္ခင္း ပုလဲသြယ္ ႏွင့္ 

သုခ တို႔ပင္ျဖစ္၏။ မည္သုိ႕ပင္ဆိုေစကာမူ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈမ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ား လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာအခါ၌ 

မည္သည့္ကိစ ၥမဆို အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးႀကသည္။ ေန႕စဥ္ေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသာမက စိုက္ပ်ိဳးေရးရာသီတိုင္း 

(၃) ႀကိမ္မွ် စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းမ်ားေပးႀကသည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနသည္  ႀကိဳးျဖင့္အတန္းလိုက္ 

ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းစနစ္မ်ား၊ အေစ့တို႔၏သဘာ၀ႏွင့္ အေစ့မ်ားကိုမည္ကဲ့သို႕ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပံု၊ ဓာတ္ေျမႀသဇာ 

အသံုးျပဳမႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ပုလဲသြယ္ႏွင့္ သုခစပါးမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔စုိက္ပ်ိဳးရမည္ စသည္တို႔ပါဝင္ေပသည္။ လယ္သမားမ်ား 

ထံမွသိရွိရသည္မွာ သုခစပါးစုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းသည္ လယ္သမားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး အစုိးရ၏ စီမံကိန္း 

ကုိလည္းျပည့္မီေစပါသည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ သုခသည္ေစ်းကြက္အရ ေကာင္းစြာအဝယ္လိုက္ၿပီး လယ္သမားမ်ား 

ကိုယ္၌ကလည္း ယင္းတို႔မိသားစုစားသံုးရန္ ႏွစ္သက္ႀကသည္။ 

လယ္သမားမ်ားမွ တင္ျပခဲ့သည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးတိုးခ်ဲ႕ပညာေပး ဝန္ေဆာင္မႈသည္ စပါးအတြက္သာ အႀကံဥာဏ္ 

ေပးသည္သာမက ပဲတစီိမ္းအတြက္ပါ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရရွိပါသည္။ ပထမ မိုးဦးမုတ္သုန္ရာသီ၌ ပတဲီစိမ္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရန္ 

တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ႀကပါသည္။ ရြာတစ္ရြာတြင္မူ စံျပလယ္သမားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ လယ္သမားႀကီးတစ္ေယာက္ 

သည္ ပထမတြင္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ မ်ားမႀကာမီ ထိုလယ္သမားႀကီး၏ စိုက္ပ်ိဳးမႈေအာင္ျမင္သျဖင့္ အျခားလယ္သမား 

မ်ားက လိုက္၍စိုက္လာႀကသည္။ ထပ္ေလာင္း၍ တင္ျပထားသည္မွာ ရြာ၌တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာေပး လုပ္သားမ်ား ရိွေန 

ျခင္းသည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သီးႏွံဖ်က္ပုိးမ်ား က်ေရာက္စဥ္ ထို 

တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္သားမ်ားအား ပုိးမႊားတစမ္်ိဳးစီအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပိုးသတ္နည္းစနစ္ကို ညႊန္ျပႏုိင္ခဲ႔သည္။ 



 

 

တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္း၏ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ႀကိဳးတန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္စနစ္ကို အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ပုိမိုထိေရာက္မႈရိွ 

ေၾကာင္းကိုလည္း ညႊန္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ေလ့လာခ့ဲေသာ (၄) ေနရာအနက္ ဒုတိယအေကာင္းဆုံး ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ရိွေက်းရြာမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

အစီရင္ခံခဲ့သည္မွာ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေက်းရြာ (၃) ရြာစလံုးသုိ႔တိုင္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရြာ 

(၂) ရြာ၌ လယ္ကိုပိုမိုအာရုံထားခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုၿပီး မႀကာခဏႏွင့္ ပံုမွန္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံခဲ့သည္မွာ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးမန္ေနဂ်ာကုိယ္တိုင္ ရြာမ်ားသုိ႔မႀကာခဏသြားေရာက္ၿပီး ရြာသားမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးမႈရွိႀကသည္။ ထပ္မံ၍ ရြာ 

(၂) ရြာတြင္စုိက္ပ်ိဳးရာသီ၌ (၃) ႀကိမ္စီ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းမ်ားေပးပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ 

တန္းစိုက္သည့္ နည္းစနစ၊္ အေစ့မ်ားကိုအပင္ေပါက္ရန္မည္သို႕ပ်ိဳးေထာင္ပံု၊ ဓာတ္ေျမႀသဇာမ်ား သံုးစြသဲည့္နည္းစနစ္မ်ား၊ 

ႏွမ္းႏွင့္အျခား ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ႏွမ္းစိုက္ပ်ိဳးမႈနည္းစနစ္မ်ား၊ ရာသီဥတု 

ခန္႔မွန္းေျခ၊ ပုလဲသြယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စသည္တို႕ပါဝင္ပါသည္။ 

စဥ့္ကူး ႏွင့္ ေရတာရွည္ရိွ ရြာမ်ားတြင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ လမ္းမႀကီးနံေဘးရိွ ရြာမ်ားသို႔သာ သက္ေရာက္ 
မႈရိွသည္။ 

ေလ့လာခ်က္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္မွာ ေရတာရွည္တြင္ တုိးခ်႕ဲပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လမ္းမႀကီးႏွင့္ 

အနီးအနားရွိရြာမ်ားသုိ႔သာ ေပးေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈေရာက္ရိွေသာ ရြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ား၏ 

ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအရ ထိုဝန္ေဆာင္မႈသည္ ပုလဲသြယ္စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အာရံုထားၿပီးေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ျဖစ္၏။ လယ္သမားႀကီးတစ္ေယာက္ (သုိ႔) ႏွစ္ေယာက္တိ္ု႕က ယင္းတို႕ရြာတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဌာန၏အလြန္အမင္း ေတာင္းဆုိ 

လာမႈေႀကာင့္ ထိုကိစ ၥအား တံု႕ျပန္ေသာအားျဖင့္ ၄င္းတို႕၏ လယ္ယာေျမအခ်ိဳ႕ကို ပုလဲသြယ္စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေပးခဲ့၏။ 

“တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈက ပုလဲသြယ္ၿပီး ပုလဲသြယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ပဲ အာရုံစိုက္ပါတယ္။ သူတို႕ပုလဲသြယ္ကိစ ၥနဲ႔ 
ရြာကိုေရာက္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က တစ္ခါတစရ္ံပုိးမႊားကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အႀကံဥာဏ္အတြက္ 
သူတို႕ကိုအားကိုးခဲ့ရပါတယ္။”  
(ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမွဴးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ လယ္သမားႀကီးတစ္ေယာက္) 
 

ၿမိဳ႕နယ္စုိက္ပ်ိဳးေရးဌာနတြင္ တုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ထမ္းမ်ား မလုံေလာက္မႈသည္ လယ္ယာေျမမ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏုိင္မႈ 

မရိွသည့္ကိစၥအတြက္ အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

“ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၃) ခ ုရွိပါတယ္။ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္စုေအာက္မွာ ရြာ (၅) ရြာမွ (၆) ရြာအထိရိွပါတယ္။ တိုးခ်ဲ႕ 
ပညာေပးဝန္ေဆာင္သူတစ္ေယာက္ကို ရြာ (၂၅) ရြာအတြက္ ခန္႔ထားေပးတာေၾကာင့္ သူဟာရြာတိုင္းကို မသြားေရာက္ 
ႏိုင္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကားလမ္းမႀကီး နံေဘးမွာရွိတဲ ့ပလုဲသြယ္စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနတဲရ့ြာမ်ားကိုလည္း အေလးထား 
ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းရြာေတြကိုသြားဖို႔ အခ်ိန္မရွိပါဘူး။ ဒီ႔ျပင္လယ္ကြင္းေတြ အႏံွ႕သြားေရာက္ရာမွာ 
ေလာင္စာဆီအတြက္ ကုန္က်ေငြကို ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေငြနဲ႔သံုးစြရဲပါတယ္။”  (ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား) 

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားမွအစီရင္ခံခဲ့သည္မွာ ၄င္းတို႕သည္တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ေပးရန္ ေက်းရြာအုပ္စုသုိ႔လာ၍ သင္တန္းေပးေသာအခါ၌ အဓိကအားျဖင့္ ပုလဲသြင္းအေႀကာင္းကိုသာေျပာခဲ့ႀကသည္ 

ဟုႀကားခဲ့ရပါသည္။ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာတစရ္ြာတြင ္ ေရေကာင္းစြာရရိွမႈမရွိေသာထိုရြာ၌ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 



 

 

တစခ္ါမွမၾကားခဲ့ဟ ု ခိုင္ခုိင္မာမာေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်းရြာတြင္ ဆည္ေရ 

သြင္းစိုက္ပ်ဳိးေသာ ဧကအနည္းငယ္ရွိၿပီး မိုးစပါးကိုစိုက္ပ်ဳိးပါသည္။ တခ်ိဳ႕ 

သည္ စပါးကိုမုရင္းေျမ (ႏံုးေျမ) တြင္စိုက္ၿပီး ႀကံကိုလည္း စိုက္ပ်ဳိးပါသည္။ 

၆.၄.၁ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမွေပးေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္း မ်ားသို႔ 

တက္ေရာက္မႈ 

  စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ လယ္သမားအမ်ိဳးမ်ိဳး 

ရွိရာ သီးသန္႕လယ္ယာလုပ္ကိုင္မႈပံုစံႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျခားစိတ္ဝင္စား 

ေသာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္မႈ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ လယ္သမားအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြျဲပားႀကသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္ကုန္းမွလြဲ၍ 

အဆိုပါသင္တန္းကို အမ်ိဳးသားလယ္သမားမ်ားက ပို၍တက္ခဲ့ႀကသည္။ အေႀကာင္းမူ လယ္လုပ္သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ 

သင္တန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုတက္ေရာက္လာၾကေသာေႀကာင့္ျဖစ္၏။ တပ္ကုန္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး၏ ေဖာ္ျပခ်က္ 

အရ လယ္သမားမ်ားကို သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေကာင္းစြာ အားေပးတိုက္တြန္းသင့္ေႀကာင္းႏွင့္ တစခ္ါတစ္ရ ံ

ထိုကဲ့သို႕ေသာ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္သင္႔ေႀကာင္း၊ ထိုကိစ ၥသည္ ပိုမိုစြေဲဆာင္မႈရွိေသာ ကိစ ၥျဖစ္ေႀကာင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ 

ရလဒ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါေႀကာင္းတို႕ျဖစ္၏။ 

၆.၅ ။ ေျမယာ  

၆.၅.၁ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္  

(၂၀၁၂) လယ္ယာေျမဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္လုပ္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ “ေျမအသံုးခ်မႈ/ အသံုးခ် 

လုပ္ပိုင္ခြင့္” ဟုအမည္တပ္လ်က္ လယ္သမားမ်ားသို႔ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ 

ေဆာင္ရြက္မႈရ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္သာလွ်င္ ေျမပုိင္ဆိုင္သူျဖစ္၏။ ထပ္ေလာင္း၍ လက္မွတ္တြင္ တိုင္း 

ေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ေျမ၌လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ လယ္သမားအမည္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာလယ္ေျမ (ကြင္းအ 

မွတ္) တည္ရွိေသာေနရာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာအမွတ္စဥ္ (ဦးပိုင္အမွတ္စဥ္/နံပါတ္)၊ ထိုလက္မွတ္ေပၚ၌ ေျမအမ်ဳိးအစား 

“လယ္” (သို႔) “ယာ”မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။  ေျမဥပေဒအပုိဒ္ (၆၊၇၊၈) ကို မခ်ဳိးေဖာက္သေရြ႕ ေျမအသံုးခ်မႈ 

အခြင့္သည္ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ဟု လက္မွတ္တြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး လယ္/ယာေျမ ေျမပုံႏွင့္လုပ္ကြက္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား ေျပာဆိုခ်က္အရ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ 
လက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈမတိုင္မီ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွ လယ္ယာေျမမ်ားသုိ႔ လာေရာက္၍စစ္ေဆး တိုင္းထြာျခင္းမ်ား 
မရိွခဲ့ပါ။ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား အရင္းအျမစ္လံုေလာက္မႈ မရိွေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ 
မလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

“တကယ္တမ္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လယ္ယာေျမမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး တုိင္းထြာမႈမ်ားမလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ 
ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဌာနမွာ လူမလုံေလာက္လုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ရမယ္ဆုိရင္လည္း ဒီေျမယာ 
လုပ္ပ္ုိင္ခြင့္လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။” (ၿမိဳ႕နယ္ေျမမွတ္တမ္းဌာနမွ အရာရိွတစ္ဦး) 

“လူ႕အရင္းအျမစ္မ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေႏွးေကြးေနရပါတယ္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ား 
စြာေသာ ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိစစ္ေဆးရန္နဲ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔အတြက္ (တုိင္းေျမစာရင္းဌာနတြင္) တုိင္းေျမစာရင္းဦးစီး 
အရာရိွ တစ္ေယာက္သာရိွတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္”  (ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး) 



 

၃၁ This is the small farmer who lend from the big farmer in his village 

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ 

ယင္းတို႔အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မည့္ ေျမမ်ားအားတို္င္းထြာေပးပါရန္ ေငြေပး၍လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရိွသည္္ဟု အစီရင္ခံခဲ့ 

ၾကပါသည္။ 

ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ လုံျခံဳမႈတြင္ လူထု၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္  
ေျမယာဥပေဒသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္ ထိုဥပေဒအရေရာင္းဝယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ခြင့္ အခြင့္ 

အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအမ်ားတြင္ ေယဘုယ် အၾကံဥာဏ္မ်ားရိွၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ ယင္းတို႔၏ လယ္ယာေျမ 

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုျခံဳမႈမရိွေသးဟု ခံစားေနရသည္။ လူအမ်ားက အဓိကအားျဖင့္ အၾကံျပဳၾကသည္မွာ လႊဲေျပာင္း 

ႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ တခ်ဳိ႕သည္ ထိုကိစၥအားယံုၾကည္မႈရရိွရန္အတြက္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ 

အသံုးဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ စဥ့္ကူး ႏွင့္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အခ်ဳိ႕ရြာမ်ား၌ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္မွာ လူအမ်ား 

သည္ ေျမအသံုးခ်ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္မိတၱဴကို အသံုးျပဳလ်က္ လယ္သမားမ်ားအၾကား ေျမေပါင္ႏံွမႈကို ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ 

ယင္းတို႔၏ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုျခံဳမႈရွိ မရွိကုိ သံသယျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူအမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သာလွ်င္ ေျမ၏ပုိင္ရွင္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာျဖစ္၏။ ယင္းတို႔ေျမ လံုျခံဳမႈရွိေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ လူအမ်ား၏အျမင္ကို ထင္ဟပ္ေစေသာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အရင္ကေျမခြန္ေပးသြင္းထားတဲ႔ ျဖတ္ပုိင္းစာရြက္ပဲရိွပါတယ္။ အခုေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျမပုိင္ဆုိင္သြား 
ၿပီလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥကုိ အစုိးရကသာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ သူတုိ႔လုပ္သမွ် 
ခံေနရမွာပါ။”  

(ပုလဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိလယ္သမားတစ္ဦး) 

“ဒီစာရြက္ေၾကာင့္ ေငြေခ်းငွားသူေတြက ေငြထုတ္ေခ်းဖုိ႔ ပုိၿပီးဆႏၵရိွလာၾကပါတယ္၃၁”            

(ပုလဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လယ္သမားငယ္တစ္ဦး) 

ဥပေဒအသစ္၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လူအမ်ား (အထူးသျဖင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား) သည္ဗဟုသုတမ်ားစြာမရိွလွေပ။  

ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းရြာမ်ားရိွရြာသားမ်ားသည္ ဗဟုသုတမရွိသေလာက္ 

ျဖစ္သည္ကို ေလ့လာခဲ့ရ၏။ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္မွာ လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္၌ ပါရိွေသာအေၾကာင္း 

အရာမ်ား မည္သို႔ပါရွိသည္ကိုပင္ မသိရွိေပ။ ထိုကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔သည္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ 

“ ကၽြန္မသည္ တစ္ခါဘူးမွ် ဒီစာရြက္ကုိ မဖတ္ဖူးပါဘူး။ ဒီစာရြက္မွာ ဘာေတြပါတယ္ဆုိတာကုိလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
မသိပါ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အစုိးရက သူႀကိဳက္သလိုလုပ္ၿပီး ကၽြန္မတုိ႔အားလုံးက လက္ခံၾကရမွာပါ။ ”          

(ေရတာရွည္ရွိ အမ်ဳိးသမီးလယ္သူမငယ္တစ္ေယာက္) 

“ကၽြန္ေတာ္ထင္တာကေတာ့ ဒါဟာဂရံေျမျဖစ္ၿပီး ပိုၿပီးအာမခံခ်က္ရိွမယ္ထင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ခါမွ ေသခ်ာ 
မဖတ္ခ့ဲဖူးပါဘူး”   

(ပုလဲရွိေက်းရြာမွလယ္သမားႀကီးမ်ား) 



 

၃၂ The data is not available on how much acres of lands are confiscated. 

၆.၅.၂ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပံုစံ (၂) မ်ိဳးျဖင့္ေတြ႕ခဲ့ရ၏။ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ 

ေျမအျငင္းပြါးမႈျဖစ္၏။ ေျမအျငင္းပြါးမႈကို ရြာ (၅) ရြာ၌ ေတြ႕ခဲ့ရ၏။ ေျမအျငင္းပြားမႈ သံုးမ်ိဳးသံုးစားေတြ႕ခဲ့ရ၏။ (၁) (၁၉၉၀) 

ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေျမမ်ားကိုစစ္အစိုးရက သိမ္းယူမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေျမအျငင္းပြားမႈ။ (၂) ေမာင္ႏွမႏွင့္ေဆြမ်ဳိးမ်ား 

အၾကားေျမအျငင္းပြါးမႈ၊ (၃) လယ္ယာေျမနီးနားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမသတ္မွတ္သည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေျမအျငင္းပြါး 

မႈတို႔ ျဖစ္ၾက၏။ ပထမအမ်ဳိးအစား ေျမအျငင္းပြားမႈကို ရြာ (၃) ရြာတြင္ ေတြ႕ရ၏။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားကိုမူ ရြာ (၂) ရြာ 

တြင္သာ ေတြ႔ခဲ့ရ၍ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုမွာမူ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္ကုိေတြ႔၏။ ရြာတစ္ရြာ 

တြင္ ေျမအသံုးခ်ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖစ္ရေသာ ကိစၥမ်ားအနက္ အေရးတစ္ႀကီး အေၾကာင္းအရာ 

တစ္ခုမွာ ေျမကိုအစုိးရကသိမ္းထားမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခားအေရးတစႀ္ကီးအေၾကာင္း 

အရာတစ္မ်ဳိးမွာ “လယ္”ႏွင့္“ယာ” ေျမအမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ (သို႔) ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ အျပန္အ 

လွန္ “လယ”္ “ယာ” စသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ 

ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာသိမ္းပိုက္ခံရမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာကိစၥမ်ားကို အေရးတစႀ္ကီးျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာအေၾကာင္း 

အရာအျဖစ္ေတြ႕ရသည္။ လယ္ေျမမ်ားကုိ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သိမ္းခဲ့ၿပီး လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ 

စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို သင့္တင့္စြာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ျဖစ္၏။ 

၆.၅.၃ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ၌ အစပ်ဳိးခ့ဲေသာ ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာဥပမာမ်ား  

ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ေျမအျငင္းပြါးမႈကိစၥ (၃) ခုကို ေရတာရွည္ႏွင့္ စဥ့္ကူးတို႔တြင္ 

ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရ၏။ 

ကိစၥရပ္ (၁)။ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ့ဲသည္မွာ ရြာ (၂) ရြာရိွလယ္သမားမ်ားတုိ႔သည္ (၁၉၅၀) ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းကစတင္ ၍ 

သစ္ေတာေျမမ်ားေပၚ၌ စတင္စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမပုိင္း၌ တရားမဝင္လုပ္ကုိင္ခ့ဲၾကရၿပီး ေနာက္ပုိင္း၌ 

အခြန္ေဆာင္ခ႔ဲၾက၍ ယင္းတုိ႔တြင္ အခြန္ေငြျဖတ္ပုိင္းမ်ားရိွၾကသည္။ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္၊ သစ္ေတာေျမကုိ စက္မႈ (၁) ေျမအျဖစ္ 

(အစုိးရစက္မႈဝန္ႀကီးဌာန) ေျပာင္းလဲခ့ဲၿပီး သၾကားစက္တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ (၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထုိလယ္ယာေျမ 

(၁,၂၈၆)ဧက၌လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ လယ္သမားမ်ားကုိဖယ္ရွားပစ္ခ့ဲသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ သၾကားစက္ရုံတည္ေဆာက္ 

ၿပီးေနာက္ ေျမပုိမ်ားက်န္ရိွေနေသးပါသည္။ ထုိေျမပုိမ်ားမွ လယ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ (၂) ဧကစီေပးခ့ဲၿပီး က်န္ရိွေသာေျမမ်ား 

ကုိ စစ္တပ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးဌာန၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနတုိ႔မွ ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

သည္ ယင္းတုိ႔ရထားေသာေျမမ်ားကုိ လယ္သမားႀကီးကုိ အထူးသျဖင့္ ငွားရမ္းခ့ဲၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ ႏ္ုိင္ငံေတာ္က 

လယ္သမားေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေၾကျငာလုိက္ေသာအခါ ေျမအျငင္းပြါးမႈမ်ား သုံးဦးသုံးဖလွယ္ၾကား၌ ျဖစ္ေပၚ 

လာသည္။ အစုိးရဌာနမ်ား၊ အစုိးရထံမွေျမငွါးရမ္းလုပ္ကုိင္ေနေသာ လယ္သမားႀကီးမ်ားႏွင့္ ယခင္ကထုိေျမမ်ား၌ အခြန္ 

ေဆာင္လုပ္ကုိင္ခ့ဲေသာ လယ္သမားတုိ႔ျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားလယ္ေျမ ဧက (၅၀၀) မွာ ေက်းရြာအုပ္စု (၄) စုမွ ေက်းရြာ 

ေပါင္း (၁၄) ရြာက ပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။ ေလ့လာခ့ဲေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမား (၂၀) ဦးခန္႔က ဤအမႈႏွင့္ပါဝင္ 

ပတ္သက္ေနသည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ထုိအျငင္းပြါးေနေသာယာေျမမ်ားမွာ ဆည္ေရေပးေနေသာ ေနရာ၌မဟုတ္ဘဲ 

ဆည္ေရေပးႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္၏။ (ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေထာက္ပ့ံမႈ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး) 

ကိစၥရပ္ (၂)။ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္အရ ေက်းရြာ (၂) ရြာ၌ျဖစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ေနာက္တစ္မ်ဳိးကုိ 

တင္ျပလာပါသည္။ (၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္မ်ား၌လယ္ယာေျမမ်ားကုိ တပ္မိသားစုမ်ားအတြက္ ေက်းရြာအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

အတြက္ သိမ္းပုိက္ခ့ဲပါသည္။၃၂ သိမ္းပုိက္လုိက္ေသာေျမမ်ားကုိ တပ္မိသားစုဝင္မ်ား ေနထုိင္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳခ့ဲၾက 



 

 

ပါသည္။ က်န္ေသာ သိမ္းပုိက္ေျမမ်ားကုိ စစ္တပ္က လယ္သမားမ်ားအား လယ္ယာလုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ငွားရမ္းခ့ဲၾက 

ပါသည္။ ထုိသိမ္းပုိက္ခံေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြါးမႈတစ္စုံတစ္ရာရိွခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေျမမ်ားသည္ ဆည္ ေရ 

ေသာက္ေဒသ တြင္ရိွေနပါသည္။ (ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေထာက္ပ့ံမႈ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး) 

ကိစၥရပ္(၃)။ စဥ့္ကူးရိွေက်းရြာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ေျမဧက (၉၀၀) ကုိ ဇီဝဒီဇယ္စုိက္ပ်ဳိးေရး ေျမစီမံကိန္း 

(ၾကက္စူ) အတြက္ သိမ္းပုိက္ခ့ဲၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ဝါဂြမ္းစီမံကိန္းအတြက္ပါ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီ ထုိေျမမ်ားကုိ 

စစ္တပ္ကယူခ့ဲၿပီး လယ္သမားမ်ားကုိ ေလလံစနစ္ျဖင့္  ငွါးရမ္းခ့ဲၾကသည္။ မၾကာမီကေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးၿပီးေသာ အခါ၌ 

အျငင္းပြါးမႈမ်ားသည္ ယခင္က ေျမကုိအသုံးျပဳခ့ဲၾကေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေလလံဆြဲ၍ လုပ္ကုိင္သူမ်ားအၾကား 

တြင္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအျငင္းပြါးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ရြာကုိသြားေရာက္ခ့ဲၿပီး အျငင္းပြါးမႈ၌ ပါဝင္ပတ္သက္ 

ေနေသာ လယ္သမား (၁၅) ေယာက္ခန္႔ ရိွသည္ကုိေတြ႕ခ့ဲရ၏။ ေတြ႕ရိွခ့ဲသည္မွာ ဧက (၉၀၀) အနက္ ဧက (၃၀) မွာ 

ဆည္ေရရေသာ ေဒသတြင္ရိွပါသည္။ (ေျမစီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး) 

သိမ္းပုိက္ခံေျမမ်ား၏ အျငင္းပြါးမႈအေျခအေနမ်ားကုိ အာရုံစုိက္လာျခင္း။ 

ကိစၥရပ္ (၁) အတြက္ - အျငင္းပြါးေနေသာသူမ်ား သံုးဦးသံုးဖလွယ္စလံုးက ဗဟိုေျမယာ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီသို႔ 

တိုင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထိုကိစၥရပ္မွာ ေရ႕ွမတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာျဖစ္ေနၿပီး မည္သည့္အျငင္းပြါးမႈတြင္ ပါဝင္ေနသူမဆုိ 

ေျမကုိအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ကိစၥရပ္ (၂) အတြက္ - ျပန္လည္ေတာင္းဆိုေသာ ကိစၥမ်ား ေကာ္မတီ 

ထံသို႔တက္မလာခဲ့ပါ။ ေလ့လာေသာအခါတြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားသူတစ္ေယာက္၏ အဆိုအရ နားလည္ခဲ့ရသည္မွာ 

ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈျဖစ္လာေစရန္ မည္သူမွ်မလုပ္ဝံ့ပါ။ ကိစၥရပ္ (၃) အတြက္ - အျငင္းပြါးေနေသာႏွစ္ဦး 

ႏစ္ွဖက္က ေျမယာခန္႔ခြမဲႈေကာ္မီတီသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မီတီက အမႈကုိ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး ေက်းရြာအဆင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မီတီက အျငင္းပြါးေနေသာ ႏစွ္ဖက္စလံုးကိုစံုစမ္းစစ္ေဆး 

ကာ သက္ေသမ်ားစုေဆာင္းလ်က္ရွိသည္။  

ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရာမွ အစပ်ဳိးခဲ့ေသာ အျငင္းပြါးမႈမ်ား ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ 

ေျမာက္ယမားစီမံကိန္း  
အဓိကဆည္ႀကီး တည္ေဆာက္ခဲ့စဥ္ကာလက ေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုမႈ (သို႔) ေနရာမွေန အတင္း 

အၾကပ္ဖယ္ရွားပစ္မႈမ်ား မရွိခဲ့ပါ။ ဆည္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ထိုလုပ္ငန္းကို စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက 

စဥ္က ထိုေနရာမွ ရြာ (၆) ရြာကိုေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ တစ္ရြာလံုးရွိလူမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေသာ (၆) ရြာအနက္ (၃) ရြာတြင္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခ့ဲၾက၏။ အစိုးရသည္ရြာ (၆) ရြာမွ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေသာလူအားလံုးကို အသစ္တည္ေဆာက္ေသာ 

ေအးခ်မ္းသာေက်းရြာ၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့၏။ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနကလည္း ေက်းရြာအသစ္တည္ေသာ ကိစၥ၌ 

ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ သူမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈမ်ား၌ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့၏။ ေက်းရြာမ်ား၌ လမ္းမ်ား 

ေဖာက္ခဲ့ၿပီး မီးရရွိရန ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အစုိးရသည္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကိုအျပည့္အဝ အစားထိုးမေပးခဲ့ေပ။ 



 

၃၃ See the table 1.3 for details on the construction of dams. 

မာလဲနတ္ေတာင္စီမံကိန္း  
အဓိကဆည္ႀကီး တည္ေဆာက္ခဲ့စဥ္က ေက်းရြာ (၂) ရြာရွိလူမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ ထို (၂) ရြာကုိ 

နံေဘး၌ရွိေသာေျမေနရာ၌ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန အကူအညီျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ေျမမ်ားျပန္လည္ 

ရယူခဲ့ေသာအခါ၌ စုိက္ပ်ဳိးေျမအနည္းငယ္သာရရွိခဲ့ၾကၿပီး ထိိုေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးမေပးရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ 

လူအမ်ားသည္ ေရးဆြခဲ်ထားေပးေသာ ေဒသ၌ နားလည္မႈျဖင့္ခြင့္ျပဳကာ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရၾကၿပီး အပိုဝင္ေငြအျဖစ္ 

ဆည္မ်ားအတြင္းတြင္ ငါးဖမ္းခြင့္မ်ားရရွိခဲ့သည္။ 

ေက်းရြာအုပ္စု ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မီတီဝင္တစ္ေယာက္၏ အဆိုအရ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ အျခားလယ္သမား၏ 

စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကိုရယူ၍ ဆည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ထိုေနရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေသာ ရြာ 

(၂) ရြာ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥကို အစိုးရကစီမံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ပထမေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရေသာ ရြာ (၂) ရြာမွ 

လူမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားကုိ ေပးခဲ့ပါသည္။ မည္သည့္သိမ္းပိုက္ခ ံ

စိုက္ပ်ဳိးေျမျပန္လည္ခ်ထားမႈကိုမွ် နစ္နာေၾကးတစစုံ္တစရ္ာ မေပးခဲ့ပါ။ 

ဆင္ေသဆည္စီမံကိန္း  
အဓိကဆည္ႀကီး တည္ေဆာက္စဥ္ကာလက ထိုေဒသရိွ ရြာ (၉) ရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရ 

သည္။ အသစ္တည္ထားေသာ ေအးခ်မ္းသာရြာဟုေခၚေသာရြာသို႔ အိမ္ေထာင္စု (၇၀၀) ခန္႔ကို ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့သည္ဟု 

အစီရင္ခံခဲ့ၿပီး အျခားအိမ္ေထာင္စု (၈၀၀) ခန္႔မွာမူ ယင္းတို႔မူလရြာမ်ား၌ လံုေလာက္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္၊ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ရန္ 

ေျမအလုံအေလာက္ရွိၿပီး ေရးဆြေဲပးေသာ ေနရာမ်ား၌ စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ျပဳထားၿပီး ဆည္မွလည္းငါးမ်ားကို ဖမ္းယူခြင့္ ျပဳထား 

ေသာေၾကာင့္ မူရင္းရြာ၌သာ ေနထိုင္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ေျမယာမဲ့မ်ားအပါအဝင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ရြာ 

သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေသာ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားသို႔ အိမ္ယာမ်ားႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးရန္ေျမမ်ားကို အစားထိုးေပးခဲ့သည္။ ေျမယာမဲ့ 

မ်ားႏွင့္ ေျမယာအနည္းငယ္မွ်သာ ပိုင္ဆိုင္ေသာသူမ်ားက (၀.၅) ဧကရရိွခဲ့ၿပီး ေျမယာက်ယ္မ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္လူမ်ားက 

(၂) ဧကစီရရိွခဲ့ၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ သူမ်ား၏ဘဝကို အျပည့္အဝ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ ရွိ / မရိွ 

(အစားထိုးေပးေသာေျမမ်ား လံုေလာက္မႈ ရွိ / မရွိ) မွာ မေသခ်ာေပ။ 

ဆြာေခ်ာင္းစီမံကိန္း  
အဓိကဆည္ႀကီး တည္ေဆာက္စဥ္ကာလက ရြာ (၇) ရြာကို ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမအခ်ဳိ႕လည္း သိမ္းယူခံ 

ခဲ့ရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာသူမ်ားကို ေရေလွာင္ကန္ႏွင့္မနီးမေ၀းတြင္ ေနထိုင္ရာေနရာေပးခဲ့ပါသည္။ ေနရာထိုင္ခင္း 

အသစ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္စရိတ္ကာမိရန္ ေငြမ်ားလည္းေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို အစားထိုး 

ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ရန္ ကုန္က်ေငြမ်ားမေပးခဲ့ပါ။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တင္ျပခ့ဲသည္မွာ ယင္းတို႔သည္ 

စိုက္ပ်ဳိးရန္ေျမမ်ားမရိွေသးေၾကာင္းႏွင့္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ေနထုိင္မႈမရိွေသးေၾကာင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

ခံစားေနရေသာ ေနရာထုိင္ခင္းလံုေလာက္စြာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ေျမလံုေလာက္စြာရွိေသာ မူရင္းရြာရွိသူမ်ားက တင္ျပခ့ဲသည္မွာ 

ယင္းတို႔သည္ အပုိဝင္ေငြရရိွခဲ့ၾကေၾကာင္း။ ေရအားစက္ရုံတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း ေရးဆြထဲားေသာ ေနရာမ်ား၌ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ေရေလွာင္တမံထဲတြင္ ငါးရွာျခင္းတို႔မွ အပုိဝင္ေငြရခ့ဲၾကပါသည္။ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀-၁၅) ႏွစ္ခန္႔က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဆည္ေျမာင္းစီမံခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ကာ ယင္းတို႔ကိုေရေပးရန္အတြက္ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို 

နစ္နာေၾကးမ်ား သင့္တင့္စြာေပးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့ေသာ စီမံကိန္း (၄) ခု၌ေတြ႕ခဲ့ရ၏။၃၃ အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ 



 

၃၄ The exception is the farmers in North Yama schemes who destroyed some of the canal system built because they initially did not 
receive sufficient water from the irrigation and did not want to risk growing paddy with insufficient water.  An associated dam was 
built in 2007 which resolved the issue of insufficient water and farmers now farmers welcome the irrigation and want the scheme to 
be further developed 

ေနထိုင္စားေသာက္မႈမ်ားလည္း အျပည့္အ၀ျပန္လည္ရရွိမႈ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရ၏။ သီးျခားျဖစ္ရပ္မွာ ဆြာေခ်ာင္းဆည္ကို 

တည္ေဆာက္ခဲ့စဥ္က ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသူမ်ားအပါအဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူ အေတာ္မ်ားမ်ားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံ 

ခဲ့သည္မွာ ယင္းတို႔သည္ လံုေလာက္ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေျမ အရြယ္အစားႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ေျမမ်ား မရရွိေသးေၾကာင္း 

(သို႔) ေနထုိင္စားေသာက္မႈအတြက္ အျခားေသာ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား မရရိွေသးေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏ 

ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ထိခိုက္ရွိေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ယခင္က သိမ္းပိုက္ခံေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူ 

မ်ားက အျပင္းအထန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔မ ွ မၾကံဳေတြ႕ခဲရ့ေပ။၃၄ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ 

ဆည္ေျမာင္းစနစ္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ၿပီး ဆည္ႏွင့္ပင္မတူးေျမာင္းမ်ားမွ ေရမ်ားကုိ ယူၿပီးစတင္သံုးစြသဲည့္ စီမံခ်က္ 

စသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာသူမ်ားက မေက်နပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေပါက္ကြလဲာႏိုင္ေခ်ရိွေၾကာင္း မွန္းဆတြက္မိ 

ၾကသည္။ 

၆.၅.၅ “ယာ” မွ “လယ္” သုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးေျမအမ်ဳိးအစားကုိ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ျပဳလုပ္မႈလုိအပ္ျခင္း  

ေလ့လာခ်က္အရ ေတြ႕ရိွခဲ့သည္မွာ စဥ့္ကူးႏွင့္ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားသည္ ယခုအခါ၌ 

ဆည္ေရျဖင့္လယ္မ်ား၌ စပါးစိုက္ပ်ဳိးေနၾကသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ထို “လယ္”ေျမအခ်ဳိ႕မွာ “ယာ”ေျမအျဖစ္သာ မွတ္တမ္း 

တင္ထားဆဲျဖစ္၏။ ျမန္မာစိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္မွ ေခ်းေငြမ်ား ပုိမိုရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ လူမ်ားသည္ “ယာ”မ ွ “လယ္”သုိ႔ 

ေျပာင္းလဲေနၾကသည္။ လယ္တစ္ဧကေခ်းေငြ (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ္ရရိွၿပီး “ယာ”တစ္ဧကတြင္ ေခ်းေငြ (၃၀,၀၀၀) က်ပ္သာ 

ရပါသည္။ ဤသို႔ေျမအမ်ဳိးအစားျပန္လည္သတ္မွတ္သည့္ကိစၥမွာ ေျမအသုံးခ်ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာအခါ၌ အခ်ိန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္ရေသာ ကိစၥျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူ လယ္ယာေျမမွတ္တမ္းဌာနမွ လယ္မ်ားကိုစစ္ေဆး၍ တိုင္းထြာခ်က္မ်ား 

လိုသည့္အတြက္ျဖစ္၏။ ထပ္မံ၍တင္ျပထားသည္မွာ ထိုသို႔လယ္မ်ားကိုလာေရာက္၍ တိုင္းထြာရန္အတြက္ ေျမစာရင္းဌာန 

သုိ႔ လယ္သမားမ်ားက ေငြ (၅,၀၀၀) က်ပ္ေပးရသည္ဟူ၍ ျဖစ္၏။  

“ေျမေတြကုိ “လယ္” အျဖစ္ျပန္ၿပီးသတ္မွတ္ေပးမွသာ ျမန္မာ့လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဘဏ္မွေခ်းေငြ (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ္ 
ရႏုိင္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေျမစာရင္းဌာနသုိ႔ ေျမလာတုိင္းဖုိ႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ သူတုိ႔ ေျမလာတုိင္းဖုိ႔အတြက္ 
ေျမစာရင္းဌာနကုိေငြ (၅,၀၀၀) က်ပ္ေပးရပါတယ္။” (စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္သမားတစ္ဦး) 

  အျခားတစဖ္က္၌ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေက်းရြာႏွစ္ရြာရွိ လယ္သမားမ်ားက အခိုင္အမာ ေျပာဆိုၾကသည္မွာ 

ယင္းတို႔၏ “လယ္” ကို “ယာ” အျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ အေၾကာင္းမွာမ ူဆည္ေရမရရိွေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ 

လယ္တြင္ စပါးမစုိက္ႏိုင္ၾက၍ ျဖစ္၏။ အစုိးရႏွင့္နားလည္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ယူကာ ေလာေလာဆယ္တြင္ ယင္းတို႔သည္ 

အျခားသီးႏွံပင္ျဖစ္ေသာ ၾကံ၊ ႏွမ္းႏွင့္ပဲမ်ားကိုစိုက္ပ်ဳိးေနၾကသည္။ ထိုအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ယင္းတို႔သည္ ဆည္ေရမွ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္မရရွိႏုိိင္သျဖင့္ ယင္းတို႔၏ေျမအမ်ဳိးအစားကို “ယာ” အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေစလုိၾက၏။ ေလ့လာခဲ့ေသာ 

အျခားရြာတစ္ရြာသည္လည္း အလားတူကိစၥမ်ဳိးကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ္လည္း ထိုရြာသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔ကို “လယ္” 

မ်ားကို “ယာ” အျဖစ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရန္ မေျပာဆုိၾကေပ။ 

ကိစၥရပ္ (၁)။ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာ (၁) ရြာတြင္ ဆည္ေရဧက (၄၀၀) ရိွေသာ္လည္း (၂၀၀) ဧကသာလွ်င္ 

ဆည္ေရမွအက်ဳိးခံစားမႈရိွေန၏။ ထုိ႔အတြက္ လယ္သမားမ်ားသည္ ဧက (၂၀၀) ကုိ “ယာ” အျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပး 

ရန္လိုလားၾကၿပီး သုိ႔မွသာ အဝီစိေရျဖင့္ သီးထပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လြတ္လပ္စြာစုိက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 



 

 

ကိစၥရပ္ (၂)။ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာ (၁) ရြာတြင္ ဆည္ေရဧက (၆၃၀) ရိွေသာ္လည္း ဧက (၁၂၀) မွာ ဆည္ေရ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္မရိွေပ။ ထုိ႔အတြက္ လယ္သမားမ်ားက ပဲတီစိမ္း၊ ဝါႏွင့္ အျခားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ားကုိ အစုိးရ 

တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ယူကာ စုိက္ပ်ဳိးၾက၏။ 

ကိစၥရပ္ (၃)။ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာ (၁) ရြာတြင္ ဆည္ေရရရိွေသာ ေျမ (၆၉) ဧကရိွသည့္အနက္ ဧက (၂၀) သာ 

လွ်င္ ဆည္ေရရရိွသည္။ စင္စစ္တြင္ ထုိေျမမ်ားကုိ ေျမစာရင္းဌာနတြင္ “ယာ” ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ဆည္ေရရရိွေသာ ေဒသရိွေျမျဖစ္၍ လယ္တြင္စပါးစုိက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ေျမအသုံးခ်ခြင့္ လက္မွတ္ရထားေသာ 

လယ္သမားမ်ားက အခါအားေလ်ာ္စြာ ၾကံကုိလြတ္လပ္စြာစုိက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ယင္းတုိ႔၏ေျမမ်ားကုိ “ယာ” အျဖစ္သတ္မွတ္ 

လိုၾက၏။ 

၆.၅.၆ ျပင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႔ ေျမမ်ားကုိေရာင္းခ်ျခင္း  

  ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလးအနီးလမ္းနံေဘးတြင္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားမွေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလးအနီးရွိ လမ္းမႀကီးႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရွိေသာ 

ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျမေစ်းမွာေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ရာမွ သိန္းႏွစ္ရာအထိ ေပါက္လ်က္ရွိရာ စီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ထိုေျမ 

မ်ားကုိ ဝယ္ယူၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္အနီးရွိ လယ္ယာေျမကြက္မ်ား ေစ်းတက္လာရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ေဒသတြင္း 

အျမန္လမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလးမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ 

 သြားေရးလာေရး ပိုမိုလြယ္ကူေကာင္းမြန္မႈကို ျဖစ္ေပၚလာေစရာ စီးပြါးေရးလုပ္သူမ်ားက ထိုေနရာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး 

ျမွဳပ္ႏွံၾကရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။ တပ္ကုန္း (ေနျပည္ေတာ္အနီး)ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွလူမ်ားကို ေလ့လာခ်က္အရ 

အခ်ဳိ႕စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ထိုေျမမ်ားကိုဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားသည္သာမက ထိုေျမမ်ားတြင္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ 

ရန္အတြက္လည္း စိတ္ဝငစ္ားၾကသည္။ အစီရင္ခံခ်က္အရ အစိုးရသည္ စုေပါင္းလယ္ယာ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္မႈကို စိတ္ဝင္စား 

ၿပီး၊ ေျမမ်ားကို “လယ္” ၊ “ယာ” စသည္ျဖင့္ အေခၚအေဝၚ ေခါင္းစည္းမ်ားအရ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ရန္ျပဳလုပ္ေပးၿပီး စက္မ်ား 

ႏင့္ွ နည္းပညာမ်ားလည္း ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ တပ္ကုန္းႏွင့္ အျခားရြာ 

(၂) ရြာတြင္ အလားတူကိစၥရပ္ (၃) ခကုိုေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ဧက (၅ဝ) မွ 

(၁၀၀) အထိ ၀ယ္ယူေနၾကပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ မႏၱေလးတြင္ လမ္းနံေဘးတြင္ရွိေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ 

ဝယ္ယူေသာစီးပြါးေရးသမားမ်ားသည္ ထိုေနရာမ်ား၌ ပုဂၢလိက ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ တင္ျပခ်က္မ်ား၌ 

တစ္ခုတည္းသာ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးသည္ ဧက (၁၀၀) ေက်ာ္ ဝယ္ယူၿပီး ေခတ္မီလယ္ေျမအျဖစ္ တိုးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳး 

ရန္အတြက္ ဖရႏဲွင့္ စပါးမ်ားစုိက္ပ်ဳိးပါသည္။ ဤတစ္ခမုွလြဲ၍ အလားတူကိစၥရပ္မ်ားမရိွပါ။ 

 လယ္သမားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ေျမကို ေရာင္းခ်လိုသည္ထက္ စီးပြားေရးသမားက ယင္းတို႔ေျမကို စီပြားေရး 

လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ပိုမိုစိတ္ဝင္စားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ လူမႈေရးအကဲျဖတ္အဖြဲ႔မွေလ့လာခ်က္အရ အျပင္လူမ်ားအနက္မ ွ

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ စီးပြားေရးလုပ္ရန္အတြက္ ေျမဝယ္ယူေသာ ကိစၥ (၃) ခုသာရွိေၾကာင္းၾကားခဲ့ရပါသည္။ 

အေၾကာင္းမူ လယ္သမားမ်ားကလည္း ယင္းတို႔ေျမမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကထက္စာလွ်င္ ေစ်းမွာ 

အဆေပါင္းမ်ားစြာ တက္လာေသာ္ျငားလည္း ယခုထက္ ထပ္၍တက္ဦးမည္ေလာဟု ေစာင့္ၾကည့္လိုၾကပါသည္။ အေရးႀကီး 

ေသာ အခ်က္တစ္ရပ္ကို အစီရင္ခံလာသည္မွာ မည္သို႔ပင ္ “ယာ” ေျမႏွင့္ ဆည္ေရမရေသာ “လယ္” ေျမ ျဖစ္ေစကာမူ  



 

၃၅ The so-called JICA land improvement scheme is located near Ah Lyin Lo village. The JICA scheme was built with the funding and 
macro management (that this organizing and negotiations with the beneficiaries) by JICA 

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလးလမ္းမႀကီး နံေဘးတြင္ရွိေသာ ေျမမ်ားသည္ ဆည္ေရရေသာ ေျမမ်ားထက္ အေရာင္းသြက္သည္ 

ကုိ ေတြ႔ရ၏။ 

၆.၅.၇ ေျမယာတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား  

စိုက္ပ်ဳိးေရး စမ္းသပ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ ေျမမ်ားတုိးတက္ေရးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ (၃) ခုကို ခ်မွတ္ 

ခဲ့သည္။ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ (ေနျပည္ေတာ္) ရွိေရေအးရြာတြင္ စီမံခ်က္ (၁) ခ၊ု အလ်င္လိုရြာတြင္စီမံခ်က္ (၁) ခုႏွင့္ 

ေနျပည္ေတာ္ ဇမ ၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလ်င္လို ရြာအနီးတြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICA 

က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္စီမံခ်က္တစ္ရပ္ တို႔ျဖစ္၏။ မတူညီေသာ စီမံခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္တကြ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ယင္းစီမံခ်က္ကို ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ 

စီမံခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား တိုင္ပင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ထပ္ေလာင္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေရး 

ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားေျမမ်ားတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ 

လယ္သမားမ်ား၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ခရမ္းဆက္ကုန္းရြာႏွင့္ ေနာက္တစ္ခုမွာ (၂၈၈ ကြင္း) ဟုေခၚတြင္ေသာ အလ်င္လိုရြာ 

အပါအဝင ္ ထိုရြာမွရြာသားမ်ား ေတြ႕ဆံုၾကသည္။ ေရေအးရြာ၏ စီမံခ်က္မွာ ဆင္ေသဆည္ေရရရိွေသာ ေဒသတြင္ျဖစ္ၿပီး 

ေနာက္တစ္ရြာမွာ အလ်င္လိုရြာတြင္ျဖစ္သည္။ JICA၃၅ ၏စီမံခ်က္မွာ ငလိုက္ဆည္ေရရရိွေသာ ေဒသတြင္ျဖစ္၏။ 

အလ်င္လိုရြာတြင္ (၁၉၉၃) ခုႏွစ္၌ စီမံခ်က္တစ္ခုကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး၊ က်န္ေလ့လာေတြ႕ရွိေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို 

မၾကာမီ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ႏွင့္ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္အတြင္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့၏။ အစိုးရမွ မၾကာမီက အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စီမံခ်က္အားလံုးကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ရာ၌ 

နည္းလမ္းမ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္၏။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားမွာလည္း အတူတူပင္ျဖစ္၏။ 

သို႔ပါေသာ္လည္း အလ်င္လိုႏွင့္ JICA က ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျပဳေသာ စီမံခ်က္မ်ားမွာ က်န္စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ျခားနားေပသည္။ တူညီေသာ အခ်က္တခုမွာ လယ္သမားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာေျမမ်ား၊ တစ္ရြာထက္မက စီမံကိန္းတစ္ခုစီတြင္ 

အၾကံဳးဝင္ေနသည္။ 

ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ စည္းရုံးေသာနည္းလမ္းမ်ား  

အစိုးရကလုပ္ေဆာင္ေသာ ေျမတိုးတက္ေအာင္စီမံကိန္းအားလံုးတြင္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းကို စည္းရံုးေသာ နည္းလမ္း 

မွာ အတူတူပင္ျဖစ္၏။ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စက္မႈလယ္ယာဌာနမွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 

အပု္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရိွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူအမ်ားကိုစည္းရံုးၾကသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ရြာမ်ားသို႔ သြားခဲ့ၾက 

သည္။ အထူးသျဖင့္ စီမံကိန္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ လယ္မ်ားကို မည္သို႔စြန္႔ပစ္ၾကရမည္၊ ထပ္မံ၍ မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲပစ္ 

ရမည္ စသည္တို႔ကုိေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေက်းရြာတစ္ရြာစီ၌ ႏွစ္ႀကိမ္က် ျပဳလုပ္ၿပီး 

အကယ္၍ ထိုစီမံကိန္းကိုႏွစ္သက္သေဘာတူပါက ဒုတိယအႀကိမ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရ၏။ ယင္းတို႔၏ လက္မွတ္မ်ား 

ကို ေျမယာတိုးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္အား သေဘာတူညီေသာ လယ္သမားမ်ားစာရင္းဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ 

စာရြက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အမည္ေပးခဲ့ရပါသည္။ လယ္သမားမ်ားအဆိုအရ ထိုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္တြင္ ေျမယာ 

တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကုိ မည္သုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါရိွေပ။ သို႔ေသာ္ 

စီမံကိန္း (၂၈၈) ခ ု၏သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္မူ စာပုိဒ္တစ္ပိုဒ္မွာ ေျမမ်ားကိုေျပာင္းလဲပစ္သည့္အခါ၌ ထိုေျမသည္ (လယ္) 

အျခားသူမ်ား၏လက္ထဲ၌ တခ်ဳိ႕တဝက္ရွိေနၿပီး ယင္းတို႔၏ လယ္ေျမမ်ားကုိ ညႈိႏႈိင္းသတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းအတိုင္း 

စြန္႔လႊတ္ရန ္လယ္သမားမ်ားက သေဘာတူညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရိွပါသည္။ ဥပမာ - တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ လယ္ေျမ (၀.၄) 



 

၃၆ 43560 sqft is equivalent to one acre.   

ဧကသည္ အျခားသူ၏လယ္တြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ယင္းကိစၥမွာလည္း ေျမကိုစနစ္တက် တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပ 

ေစရန္ျဖစ္ၿပီး လူက စီမံကိ္န္းမစမီေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ ေျမကိုေရာင္းခဲ့ရသည္။ JICA စီမံကိန္းတြင္မူ ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ 

ထားေသာ ေငြမွာ တစ္ဧကလွ်င္ (၃,၀၀၀,၀၀၀) က်ပ္ျဖစ္၏။ ထို႔အတြက္ ပထမလူသည္ ၄င္း၏ေျမကို (၁,၂၀၀,၀၀၀) 

က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းခဲ့ရ၏။ 

အလ်င္လိုႏွင့္ JICA ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာစီမံကိန္းမ်ားကမူ မတူညီေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

လုပ္ေဆာင္ၾက၏။ အလ်င္လိုစီမံကိန္းကို (၁၉၉၃) ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး လယ္သမားမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈကို မယူပဲ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့၏။ အျခားတစဖ္က္၌ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္လုပ္ေသာ စီမံကိန္းကမူ 

လူအမ်ားကို စည္းရံုးရာ၌ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ JICA မ ွ လူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ 

လာေရာက္၍ ရြာသားမ်ားကို စည္းရံုးခဲ့ၾကသည္။ ပထမဦးစြာ ေက်းရြာရွိ တရားဝင္ႏွင့္တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္/ 

လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့၏။ (ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေျမစီမံေရးေကာ္မီတီအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္ 

အကူျပဳေကာ္မီတီမ်ား) (သို႔) ေျမဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ေနရာမ်ားရိွရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း 

တို႔ျဖစ္ၾက၏။ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးၿပီးေနာက္၊ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ယင္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ရန္ အထူးသျဖင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ညီေအာင္ 

ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ား စြမ္းအားအျပည့္ျဖင့္ စီးဆင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ စိုက္ပ်ဴိးရာသီတစ္ခုကို မစုိက္ပ်ဳိးပထဲားရန္ 

သေဘာတူခဲ့ၾက၏။ အေၾကာင္းမွာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ပိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္းေကာင္းမြန္ရန္ျဖစ္၏။  

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ခ်ထားျခင္း   

အလ်င္လိုႏွင့္ေရေအးရွိ စီမံကိန္းမ်ားမွလြ၍ဲ အျခားေသာ စီမံကိန္းအားလံုးသည္ တစ္ဧကကြက္မ်ားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 

လုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ အလ်င္လိုရွိ အကြက္မွ (၀.၅) ဧကအကြက္ျဖစ္ၿပီး ေရေအးရွိအကြက္မွာ တစ္ဧကထက္ 

အနည္းငယ္မွ်ေလ်ာ့ေသာ (၄၃၂၀၀) စတုရန္းေပ၃၆ ျဖစ္၏။ ဤစီမံခ်က္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းပါဝင္မႈမ်ားမွာ 

ေျမမ်က္ႏွာျပင္ညီေအာင္ညိွျခင္း၊ လယ္ကြက္အားလံုး ညီတူညီမွ်ေရေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေရစီးလမ္းေၾကာင္းမ်ား တိုးတက္ 

ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္၏။ အေျခခံ အေဆာက္အဦ 

ျဖစ္ေသာလမ္းမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားက မိမိတို႔၏ေျမကြက္မ်ားကို ဖလွယ္မႈျပဳျခင္းအားျဖင့္ တခ်ဳိ႕လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 

အျခားသူမ်ားထက္ ေျမကြက္မ်ားပိုမုိဆံုးရႈံးမႈျဖစ္ေပၚေစႏုိင္၏။ အကယ္၍ ေျမတြင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးပြားလာ 

ႏိုင္ပါက လယ္သမားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏လယ္ယာေျမမ်ား အနည္းငယ္ဆံုးရႈံးမႈကို လက္ခံၾက၏။ လက္ေတြ႕တြင္မူ 

လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၌ ေငြထည့္ဝင္ျခင္းမရွိပါ။ 

ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ အားသာခ်က္မ်ား 

  ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အလ်င္လိုရြာရွိ ရြာသားမ်ားက အဓိကအားျဖင့္ ေျပာဆုိခ့ဲ 

ၾကသည္။ ဤစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ားက ေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ပိုမုိ၍စြမ္းအား 

ျပည့္စံုစြာျဖင့္စြာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ အလ်င္လိုရွိ လယ္သမားမ်ားအဆိုအရ စီမံကိန္း၏ လယ္ကြက္ႀကီး 

ဟု ေခၚတြင္ႏိုင္ေသာ (၀.၅) ဧကအကြက္မ်ားေၾကာင့္ လယ္လုပ္သားမ်ား ငွါးရမ္းရန္လြယ္ကူၿပီး၊ စက္မ်ားအသုံးျပဳရာ၌ 

လည္းလြယ္ကူလာပါသည္။ ထုတ္ကုန္မ်ား သယ္ေဆာင္ရာလမ္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ယင္းတို႔၏ ထြက္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ် 

ရာ၌ အဆင္ေျပမႈမ်ားရွိလာပါသည္။ ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူေသာအဖြဲ႔မ်ားမ ွေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္မွာ ဝယ္သူမ်ား၏ 



 

 

ကုန္တင္ကားမ်ားသည္ လယ္ကြက္နံေဘးထိ လာေရာက္၍ ထြက္ကုန္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အျခားရြာရိွ 

လယ္သမားမ်ားသည္ ဤစီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး လက္ေတြ႕၌ မည္သည့္အရႈပ္အရွင္းမွ် 

မရိွေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆုိပါသည္။ 

ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အေျခအေန 

အစီအစဥ္၏ ေယဘုယ် ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို အစုိးရမွ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္မႈအရည္အေသြးပင္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေျမညိွျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လမ္းေဖါက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမသားနံရံ 

မ်ားႏွင့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဖါက္လုပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ လယ္သမားမ်ား၏ အဆိုအရ လယ္ယာေျမညိွျခင္း 

လုပ္ငန္းမွာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိသျဖင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ်ား 

ငွားရမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားမွာ 

လည္း မိုးရာသီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကုန္းမ်ားမွ ေရစီးက်ျခင္းျဖင့္ ေရတိုက္စားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျပီး လံုေလာက္ေသာ ၾကံ႕ခိုင္မႈ 

မရိွေပ။ ထိုနည္းတူစြာပင္ တူးေျမာင္းမ်ားသည္လည္း ဆည္ေျမာင္းေရလႊတ္သည့္အခါမ်ားတြင္ ေရစီးဒဏ္ခံႏုိင္ေလာက္ 

သည့္ ၾကံ့ခိုင္မႈမရွိၾကေပ။ 

အစီအစဥ္အားလံုးအတြက္ ပဓာနက်ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ လယ္ယာေျမေဖၚေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္အျပီး 

ေျမယာျပန္လည္ ေပးေဝခ်ထားေရး ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္အားလံုးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ လယ္သမားမ်ားမွ 

တင္ျပၾကသည္မွာ သိသာထင္ရွားေသာ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး အစီအစဥ္မျပဳလုပ္မီက ပိုင္ဆိုင္ခဲ႔ျခင္း 

မရိွေသာ ေျမယာမ်ားကုိ ေျမယာမ်ားျပန္လည္ခ်ထားေပးခ်ိန္တြင္ ရယူခြင့္မရွိေၾကာင္း ေဖၚျပၾကပါသည္။ လူမႈေရးမကဲျဖတ္ 

အဖြဲ႔မ ွ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ေျမလဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းဆိုင္ရာတြင္ စီမံခန္႔ခြမဲႈပုံစံ (၂) မ်ိဳးကိုေတြ႕ရွိရသည္။ တစ္ခုမွာ 

ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ မူလေျမယာပုိင္ဆိုင္ခဲ႕ေသာ အျခားတစ္စုံတစ္ဦးထံမွ ေျမယာ၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ 

ကိုဝယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းႏွဳန္းကိုမူ အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း၍ ၾကိဳတင္ 

သတ္မွတ္ထားရန ္ လိုအပ္သည္။ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေက်းရြာႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ 

ေျမယာကိစၥ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းျဖစ္သည္။ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ လယ္ယာေျမျပန္လည္ ခ်ထားေရး ျပႆနာအနက္ (၂) ခ ု

တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ႔ေသာ လယ္ယာေျမပမာဏႏွင့္ ျပန္လည္ခ်ထားေပးေသာ ေျမယာ 

ပမာဏတုိ႕အေပၚတြင္ သေဘာတူညီမႈမရိွၾကေပ။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုၾကသည္မွာ ၄င္းတို႔၏ မူလေျမပမာဏသည္ 

ျပန္လည္ခ်ထားေပးေသာ ေျမပမာဏထက္ ႀကီးမားေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ႔ေသာ ေျမပမာဏမွ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ား၊ 

တူးေျမာင္းမ်ား ေဖါက္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ စြန္႔လႊတ္ရမည္ကိုမူ သေဘာတူၾကပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အဆိုပါ 

ျပႆနာမ်ားမွာ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျမစာရင္းဌာနအေနႏွင့္ လယ္ယာေျမ 

မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္စဥ္ကာလတြင္း လယ္ယာေျမမ်ားကုိ တိက်စြာတိုင္းတာႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ၍့ျဖစ္သည္။  

အျခားေသာ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ အမ်ဳိးအစားမတူညီေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ လူအမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစီအစဥ္အရ (၂၈၈ ကြင္း) ဟုေခၚေသာ 

ေျမတြင္ပန္းစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားရွိၾကရာ ယင္းတို႔သည္ အဆိုပါေျမေပၚတြင္ အျခားေသာနည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားကို 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္တြင ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုျခင္းမရွိၾကပါ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဆိုပါအစီအစဥ္၌ 

ယင္းတို႔ကို ခ်န္လွပ္ထားခဲရ့နဆ္ံုးျဖတ္ခဲ့မွသာလွ်င္ ျပႆနာကုိေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ထိုကဲ႔သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ 

ဤနည္းျဖင့္ အျမဲတမ္းေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။ ထိုအခ်ိန္က အဆိုပါျပႆနာတြင္ ပန္းစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားကို အစီအစဥ္မွ 



 

 

ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏ ေျမယာမ်ားမွာ အျခားသူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား၏ အစြန္တြင္ 

တည္ရွိေနၾကေပသည္။  

လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ ွ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုမွာ 

ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိပ ဲ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိၾကသည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈမရိွေသာ အစီအစဥ္အတြက္ လူအမ်ား၏ 

ေႏွာက္ယွက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး ေျမယာျပန္လည္ခ်ထားေပးမႈ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ပါသည္။ 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေလ့လာသိရွိရသည္မွာ ေရေအးေက်းရြာရွိ လယ္ယာေျမ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မွာ တစ္ဝက္မွ်သာ ၿပီးေျမာက္ခဲ႔ျပီး သိလာရသည္မွာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြမလံုေလာက္သျဖင့္ 

ေျမယာ၏တစ္ဝက္ခန္႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သူ 

မ်ားအေနျဖင့္ အစီအစဥ္အရ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔ေသာ ေျမယာအစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာကို လယ္သမားမ်ား 

ထံသို႔ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ 

ေရေအးရြာမွ လယ္သမားမ်ားမွ ေျမယာျပန္လည္ခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္၏ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ 

ျပႆနာမ်ားရိွေနေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။ အဆိုပါခ်ေပးေသာ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မွာ အစီအစဥ္ 

တြင္ ပါဝင္သည္႔ေျမယာအားလံုးကို ေရာျပြမ္း၍ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခ႔ဲျခင္းျဖစ္၍ ေျမယာျပန္လည္ခ်ထားေရး 

ျပဳလုပ္ရာတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ အစီအစဥ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဆိုပါေျမ 

ဧရိယာမွ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ တူးေျမာင္းမ်ား ေဖါက္လုပ္သည္႔ေနရာမ်ားကိုႏႈတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္း 

ႏင့္ွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွပါသည္။ လက္ရွိတြင္ 

အစီအစဥ္၏ ၿပီးျပည္႔စံုၿပီးေသာ ေျမယာမ်ားမွ အခ်ဳိးက်ႏႈတ္ယူထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရာတြင္ 

အခ်ဳိ႕ေသာလယ္သမားမ်ားမွာ ယခင္ပုိင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာပမာဏမွာ ျပန္လည္ခ်ထားေပးေသာ ေျမယာ ပမာဏထက္ 

ႀကီးမားသျဖင့္ ေျမယာျပန္လည္ ခ်ထားေပးမႈကိုလက္မခံၾကပ ဲ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၄င္းတို႔ 

သည္ ပုိမိုမ်ားျပားေသာေျမယာမ်ားကို ေတာင္းဆိုၾကသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ျပႆနာကို လွ်င္ျမန္စြာ 

ေျပလည္ေစရန္ ေျမယာအခ်ဳိ႕ကို ပိုမုိ၍ေပးအပ္ရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားေသာအစီအစဥ္ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရိွသည့္ 

လယ္ယာေျမမွ လယ္သမားမ်ားမွ ေျပာဆုိသည္မွာ ၄င္းတို႔အတြက္ မွ်တေသာေျမယာျပန္လည္ခ်ထားမႈမ်ား ျဖစ္ေစလို 

ေၾကာင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ၿပီးျပည္႔စုံေသာ လယ္ယာေျမမွ လယ္သမားမ်ားသို႔ ေျမယာခ်ထားေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေတာင္းဆိုမႈ 

ကို လက္မခံေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။  

အထက္ေဖၚျပပါ ျပႆနာမ်ားအျပင္ ေရေအးေက်းရြာရွိ ရြာသားမ်ားမွ အဆိုပါအစီအစဥ္၏ အရည္အေသြးမွာ 

သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္ကို 

သတိျပဳမိသည္မွာ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ၿပီးျပည္႔စုံျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ 

တူးေျမာင္းစနစ္မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ခုိုင္ခံ႔မႈ မရိွၾကေခ်။  

အျဖစ္မ်ားေသာ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ား၏ 

အဆိုအရ လက္ရွိလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနဆဲ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ လယ္ယာ 

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ အဓိကထားတြန္းအားေပးလွ်က္ရွိေသာ အထြက္တိုးပုလဲသြယ္စပါးကို မူဝါဒအရ 

ခ်မွတ္ထားေသာသီးႏွံအျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ား၏အဆိုအရ ပုလဲသြယ္သည္ ထြကႏ္ႈန္းမွာ ျမင့္မားေသာ္ 

ျငားလည္း ေစ်းကြက္မွာသိပ္မရွိလွပ ဲ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း အရသာကိုမၾကိဳက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ေရတာ 

ရွည္ႏွင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပုလဲသြယ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းအတြက္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ လယ္သမားမ်ားမွ ေျပာၾကားရာတြင္ 



 

 

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ပုလဲသြယ္ကိုေရာင္းခ်ရန္ ဝယ္သူကိုရွာေဖြၾကခ်ိန္တြင္ ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိ 

လာၾကျပီး ေစ်းကြက္ေကာင္းေသာ အျခားစပါးအမ်ဳိးအစားမ်ားကိုသာ ဝယ္ယူသြားၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  သို႔ျဖစ္ရာ 

အစီအစဥ္ ၿပီးေျမာက္မႈမရွိေသးေသာ အျခားေက်းရြာမ်ားမွာ လယ္သမားမ်ားမွ ေျပာၾကားသည္မွာ အကယ္၍ ၄င္းတို႔၏ 

ေက်းရြာမ်ားတြင္  ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ပုလဲသြယ္စပါး 

မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးရမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနရေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ 
 

၆.၆ ေၾကြးျမီတင္ရိွမႈ  

လယ္သမားမ်ား၏ ေၾကြးျမီမ်ားမွာ ၄င္းတုိ႔ ဆည္ေရကုိရရိွခ့ဲသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေႏြစပါး (သုိ႔) စပါးမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိး 

ခ့ဲခ်ိန္မွစ၍ ပုိမုိျမင့္တက္လာခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာရရိွေသာ လယ္သမားမ်ားမွာ ေၾကြးျမီမ်ားကုိျပန္လည္ 

ေပးဆပ္ႏုိင္ၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ စုိက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာမရရိွေသာေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားမွာ ေၾကြးျမီမ်ား 

ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ခက္ခဲလာၾကျပီး အလုပ္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ လာၾက 

ရသည္။ ေၾကြးျမီပမာဏ မတူညီေသာ လယ္သမားမ်ားကို ေလ့လာၾကည္႔ရာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ တပ္ကုန္းႏွင့္ စဥ့္ကူး 

တို႔မ ွလုပ္ငန္းႀကီးလယ္သမားမ်ား၏ ေၾကြးျမီပမာဏအေနျဖင့္ ေရရရိွမႈနည္းပါးေသာ ဧရိယာႏွစ္ခုမွ  လယ္သမားမ်ားသည္ 

အျခားဧရိယာ (၂) ခမုွလယ္သမားမ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလွ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရွိရရာ ၄င္းတို႔သည္ ေရရိွေရးအတြက္ေရတင္ 

သည့္စရိတ္မ်ား ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ဟု ယူဆရပါသည္။ 

ဇယား(၂၈) - ေဒသအလုိက္ လယ္သမားအသီးသီး၏ လက္ရိွ ပ်မ္းမွ်ေၾကြးျမီပမာဏ   

ၿမိဳ႕နယ္  အႀကီးစားလယ္သမားမ်ား 

၏ ပ်မ္းမွ် ေၾကြးျမီပမာဏ 

(က်ပ္)  

အလတ္စား လယ္သမားမ်ား 

၏ ပ်မ္းမွ် ေၾကြးျမီပမာဏ 

(က်ပ္) 

အငယ္စား လယ္သမားမ်ား 

၏ ပ်မ္းမွ် ေၾကြးျမီပမာဏ 

(က်ပ္) 

ေရတာရွည္  ၇၆၀,၀၀၀ ၆၀၀,၀၀၀ ၄၃၀,၀၀၀ 

တပ္ကုန္း ၁,၅၀၀,၀၀၀ ၅၀၀,၀၀၀ ၇၀၀,၀၀၀ 

စဥ့္ကူး ၁,၁၀၀,၀၀၀ ၅၆၀,၀၀၀ ၃၆၀,၀၀၀ 

ပုလဲ ၇၀၀,၀၀၀ ၆၆၀,၀၀၀ ၃၆၀,၀၀၀ 

 

ေအာက္ေဖၚျပပါ ဇယားတြင္ ေရရရိွမႈအေျခအေန ကြျဲပားသည့္ ေက်းရြာအလိုက္ လယ္သမားမ်ား၏ ေၾကြးျမီ 

ပမာဏကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။ ဇယားအရေဖၚျပထားသည္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရေကာင္းမြန္စြာမရရိွေသာ (အသင့္အတင့္ (သို႔) 

ဆိုးရြားစြာရရွိေသာ) ေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမားမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရေကာင္းမြန္စြာရရိွေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမား 

မ်ားထက္ ေၾကြးျမီပမာဏ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ကို ေဖၚျပလွ်က္ရွိပါသည္။ 

 

 

 



 

 

ဇယား (၂၉) - ေက်းရြာမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးေရရရိွမႈ အေနအထားအလုိက္ ေၾကြးျမီပမာဏ  

ေရရရိွမႈအေျခအေန  အႀကီးစားလယ္သမားမ်ား 

၏ ပ်မ္းမွ် ေၾကြးျမီပမာဏ 

(က်ပ္) 

အလတ္စား လယ္သမားမ်ား 

၏ ပ်မ္းမွ် ေၾကြးျမီပမာဏ 

(က်ပ္) 

အငယ္စား လယ္သမားမ်ား 

၏ ပ်မ္းမွ် ေၾကြးျမီပမာဏ 

(က်ပ္) 

ေကာင္း ၄၆၀,၀၀၀  ၄၀၀,၀၀၀ ၂၅၀,၀၀၀ 

မေကာင္း ၁,၂၈၀,၀၀၀ ၇၂၀,၀၀၀ ၅၄၀,၀၀၀ 

 

ေျမယာမ့ဲ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေၾကြးျမီသံသရာမွာ ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ႏုိင္ၾကေပ။  

ေျမယာမ့ဲ အလုပ္သမားမ်ားမွ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အေၾကြးယူႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မွာ နည္းပါးေသာ္လည္း အေၾကြး 

သံသရာမွ ဘယ္ေတာ့မ ွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ အဓိကေၾကြးရွင္မ်ားမွာ လယ္သမားမ်ား၊ 

ကုန္စံုဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေခါင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ ပ်မ္းမွ်ေၾကြးျမီပမာဏမွာ က်ပ္ (၁၀,၀၀၀)မွ က်ပ္ 

(၅၀,၀၀၀) အထိရွိၾကသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ စင္စစ္တြင္ ၄င္းတို႔၏လုပ္အားခမ်ားမွ မ်ားျပားစြာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾက 

သည့္တိုင္  အေၾကြးသံသရာမွ လြန္ေျမာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိၾကေပ။  

၆.၇ ။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္လုပ္ကုိင္မႈ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူအမ်ားစုမွာ ေရရရိွမႈအေနအထားကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲ ေက်းရြာမ်ား အားလံုး 

လိုလိုတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ယင္းတို႔၏ သဘာဝမွာ ေရရရိွမႈ ေကာင္းမြန္ 

ေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ မေကာင္းမြန္ေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြင္းရွိ လူအမ်ားစု၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေန အေပၚတြင္မူ 

တည္၍ ဆံုးျဖတ္ၾကဟန္ရွိေပသည္။ ေလ့လာခ်က္အရ သိလာရသည္မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာမရရိွေသာ ေဒသမ်ားမွ 

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားေသာေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရ 

ေကာင္းစြာမရရိွေသာေဒသမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားျပား 

ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ ေရတာရွည္၊ တပ္ကုန္းႏွင့္ စဥ့္ကူးတို႕မွ  စိုက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာ 

ရရိွေသာေက်းရြာ (၄) ရြာမွျဖစ္ၾကသည္။ ေရတာရွည္ႏွင့္ တပ္ကုန္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ 

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ စဥ့္ကူး (မႏၱေလး) မွအလုပ္သမားမ်ားမွာမူ ေရႊတြင္းမ်ားႏွင့္ ရွမ္း 

ျပည္နယ္ႏွင့္ ၄င္းေဒသတြင္းရွိ တရားမဝင္သစ္လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၾကေပသည္။ အဆိုပါေဒသမ်ား 

မ ွ အခ်ဳိ႕သည္လည္း  ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ စေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ပန္းရံ၊ လက္သမား စေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။  

ဒုတိယအမ်ဳိးအစားအေနျဖင့္ တပ္ကုန္း၊ ေရတာရွည္ႏွင့္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေရေကာင္းစြာမရရွိေသာ ေက်းရြာ (၄) 

ရြာမွလူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါလုပ္သားမ်ားမွာ လုပ္သားအင္အား မ်ားျပားစြာလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္အကူမ်ားအျဖစ္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ 

မႏၱေလးက႔ဲသို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ 

အမ်ဳိးသားမ်ားကပိုမို၍ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကျပီး ေရရွည္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသျဖင့္ ၄င္းတို႔၏မိသားစုအတြင္း 



 

 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။ သုေတသနေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ခင္ပြန္း 

သည္မွ ေဝးလံေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေရရွည္အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ရာမွ ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္အသစ္ျပဳၾကၿပီး 

၄င္းတို႔၏ ဇနီးႏွင့္ကေလးမ်ားကို လက္ရွိေဒသရြာမ်ားတြင္ ထားပစ္ခဲ႔ၾကသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အိမ္ေထာင္စုကို ဦးေဆာင္ 

ေနရျပီး လူမႈဒုကၡေပါင္းစံုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ကိစၥရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ဤက႔ဲသို႔ေသာ ရြာတစ္ရြာတြင္မူ  အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ၾကျပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းခြင္ 

မ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္ႏွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တို႔တြင္ ရာသီအလိုက္သြားေရာက္ 

လုပ္ကိုင္ ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ႏွစ္လမွသံုးလအထိ ၾကာျမင့္ၾကသည္။  

  ေက်းရြာ (၄) ရြာတြင္မူ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုငမ္ႈမွာ မ်ားစြာနည္းပါးေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ (၂) 

ရြာမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာမရရွိေသာ ရြာမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ (၂) ရြာမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရေကာင္းစြာရရွိေသာ ရြာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

၄င္းတို႕ႏငွ့္ နီးစပ္ရာေဒသမ်ားရိွ ေက်ာက္တြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိသျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ 

ၾကသူမ်ားရွိသကဲ႔သို႔ ေငြေတာင္ရွိေက်းရြာတစ္ခုမွ လယ္သမားငယ္မ်ားမွာမူ ၄င္းတို႔၏ေက်းရြာမွ ေဝးလံေသာေနရာမ်ားသုိ႔ 

သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုျခင္းမရွိၾကေပ။ စုိက္ပ်ဳိးေရ ေကာင္းစြာမရရိွေသာ အျခားေက်းရြာမ်ားမွ လူအနည္းစုသည္ 

၄င္းတို႔၏ သီးႏွံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ေျမေအာက္ေရကို စုပ္တင္ရယူ၍ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ ပုလဲၿမိဳ႕ 

နယ္ရွိ အျခားေက်းရြာႏွစ္ခုမွာမူ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္မႈမ်ား မ်ားစြာမရိွၾကပ ဲ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏လုပ္အားကို အျခားရြာ 

မ်ားအတြက္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးျခင္းထက္ ၄င္းတို႕၏ေက်းရြာမွ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိ 

ၾကသည္။ 

၆.၈ ။ ခ်ဳိ႕တဲ႔ႏြမ္းပါးမႈမ်ား   

၆.၈.၁ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ ေဖၚညႊန္းေသာ ခ်ဳိ႕တဲ႔ႏြမ္းပါးမႈဆုိင္ရာ ေဖၚညႊန္းခ်က္မ်ား   

ရပ္ရြာ လူထုအတြင္း ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကို ပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သံုးမ်ဳိး 

သံုးစား ခြျဲခားႏိုင္သည္ -  

၁။ ေျမယာမဲ႔အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ နာမက်န္းျဖစ္ေသာအခါ (သို႔) ၄င္းတို႔၏ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းမ်ား 

ဖ်ားနာခ်ိန္ (သို႔) အိပ္ယာထဲ လဲေနေသာသက္ၾကီးရြယ္အို၊ မိဖမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ရေသာ အခါမ်ားတြင္ 

အလုပ္ကို ေကာင္းစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း။ 

၂။ အိမ္ေထာင္စုဝင္ အနည္းငယ္တို႔သည္ ဝင္ေငြရေသာအလုပ္ လုပ္ၾကေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားေသာ 

မိသားစုမ်ားတြင္ မွီခိုသူက ပိုမုိမ်ားျပားလွ်က္ရွိသည့္ ေျမယာမဲ့အလုပ္သမားမ်ား။ 

၃။ အထူးသျဖင့္ စဥ့္ကူးႏွင့္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ လယ္ယာေျမ (၅) ဧကေအာက္သာရွိၿပီး “ယာ” လုပ္ငန္းကိုသာ 

မွီခုိအားထားေနရေသာ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စားလယ္သမားမ်ား။ 

ေလ့လာခ်က္အရ အထက္ေဖၚျပပါမိသားစုမ်ားအနက္အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ မိသားစုမ်ားမွာအဆိုးဆံုးျဖစ္သည္ကို 

ေတြ႕ရွိရသည္။ ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အဆိုအရ အဆိုပါမိသားစုမ်ားမွာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထမင္းကုိ 

အနပ္ေက်ာ္၍ စားေသာက္ေနရသည္မွာ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားေနျပီျဖစ္ၿပီး အဆိုပါျဖစ္ရပ္မွာ မျပီးဆံုးႏိုင္ေအာင္ရွိေနပါသည္။  

ေလ့လာခ်က္အရ ရြာတစ္ရြာတြင္ ဤသို႔ေသာမိသားစု ႏွစ္စု၊ သံုးစုခန္႔ကိုေတြ႕ရသည္။ အေရးႀကီးေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္ 

တစ္ခုမွာ အဆိုပါ ခ်ဳိ႕တဲ့ႏြမ္းပါးေသာအမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္သည့္ မိသားစုမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ခင္ပြန္းႏွင့္ ကြေဲနၾကျပီး စိုက္ပ်ဳိးေရ 



 

 

ေကာင္းစြာမရရိွေသာ ရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ကာ အခ်ဳိ႕မွာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ေရြ႕ေျပာင္း 

အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသားျဖစ္သူမွာ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ေရရွည္သြားေရာက္ 

လုပ္ကိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္အသစ္က်ျပီး ထိုေဒသ၌ပင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသျဖင့္ ဇနီးသည္မွာ 

ဇာတိရပ္ရြာရွိ အိမ္၌ အထီးက်န္ျဖစ္ရေပသည္။  

  စဥ့္ကူးႏငွ့္ပုလဲတို႔တြင္ “ယာ” ေျမကုိသာ အားထားလုပ္ကိုင္ေနရေသာ လယ္သမားအေရအတြက္မွာ သိသိ 

သာသာ မ်ားျပားလွ်က္ရိွေပသည္။ ေလ့လာခ်က္အရ အဆိုပါလယ္သမားမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ အေသးစား လယ္သမားမ်ား 

သာျဖစ္ၿပီး လြန္ခ႔ဲသည့္ (၆) ႏွစ္၊ (၇) ႏွစ္ခန္႔မစွ၍ ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ အင္အားနည္းၿပီး ခ်ဳိ႕တဲ႔ႏြမ္းပါးသူမ်ား 

ျဖစ္လာရသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ မိုးရာသီေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ မိုးေရလံုေလာက္စြာ မရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သီးႏွံ 

ထြက္ႏႈန္းမ်ားေလ်ာ့က်မႈႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ လုပ္ငန္းႀကီးလယ္သမားမ်ားမွာမူ လုပ္ငန္းငယ္လယ္သမား 

မ်ားက႔ဲသို႔မဟုတ္ၾကပဲ  ၄င္းတို႔တြင္ေျမယာ (သို႔) အရင္းအႏွီးေျမာက္မ်ားစြာရွိၾကသျဖင့္  သီးႏွံမ်ဳိးစံုကိုစိုက္ပ်ဳိးႏွိင္ၾကျပီး 

အကယ္၍ သီးႏွံတစ္မ်ဳိးတြင္ ဆံုးရႈံးသြားေစကာမူ အျခားသီးႏွံမ်ားမွျပန္လည္ ရရိွႏိုင္ေပသည္။ သုေတသနျပဳသူမ်ားမွ 

အဆိုပါ လယ္သမားမ်ားသည္လည္း ပထမေဖၚျပခဲ႕ေသာ ခ်ဳိ႕တ႔ဲႏြမ္းပါးသည့္ အမ်ဳိးအစား ႏွစ္ခုအျပင္ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း 

လက္ခံထားၾကသည္။   
 

၆.၈.၂ ေလ့လာခ်က္အရ ျပန္လည္ကုစားႏုိင္ေသာ ခ်ဳိ႕တ့ဲႏြမ္းပါးသည့္ အုပ္စုမ်ား  

ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္မွာ အထက္ေဖၚျပပါ ခ်ဳ႕ိတဲ့ႏြမ္းပါးေသာ အုပ္စုမ်ားအျပင္ 

အျခားအဖြဲ႔မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ အုပ္စုမ်ားမွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေလ႕လာသူမ်ား 

အေပၚ အေျခခံ၍ သုေတသနျပဳသူမ်ား၏အျမင္အရ ခ်ဳိ႕တ႔ဲႏြမ္းပါးေသာ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ယူဆႏိုင္ေပသည္။  

(၁) အငယ္စား လယ္သမားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ (၄)ဧက ေအာက္ရွိၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရ ေကာင္းမြန္စြာ 

မရရိွေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဦးေဆာင္သည္႔အငယ္စားလယ္သမားမ်ား။ 

(၂)  စုိက္ပ်ဳိးေရေကာင္းမြန္စြာမရရိွေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ သီးႏွံခြေဲဝစုိက္ပ်ဳိးၾကေသာ အငယ္စားလယ္သမားမ်ား။ 

အထက္ေဖၚျပပါ အုပ္စုမ်ားမွာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ စြန္႕စားမႈမ်ားၿပီး ဝင္ေငြနည္းပါးမႈမ်ားကို မ်ားစြာ 

ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိႏိွဳင္မႈမွာ နည္းပါးၿပီး အာမခံခ်က္မရွိေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ 

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ မုိးရာသီ၏အစပုိင္းတြင္ ဆည္ေရရရိွလိမ္႕မည္ဟူေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ပုံမွန္အတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးခဲ ့

ၾကေသာ္လည္း အကယ္႔လက္ေတြ႕တြင္မရရွိၾကသျဖင့္ မ်ဳိးေစ႔ႏွင့္လုပ္အားဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရေလသည္။ အႀကီးစား 

လယ္သမားမ်ားမွာမူ အရင္းအႏွီး ေတာင႔္ေတာင့္တင္းတင္းရွိၾကေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေရစုပ္တင္၍ ပ်ဳိးေထာင္ 

စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၾကျပီး ေနာက္ပိုင္းဆည္ေရရရိွေသာအခါ အပင္မ်ားအတြက္ အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေပသည္။ အငယ္စား 

အမ်ဳိးသမီးလယ္သမားမ်ားမွာမူ ပိုမုိ၍ ခ်ဳိ႕တ႔ဲႏြမ္းပါးၾကေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျခားေသာလယ္သမားမ်ား 

အေနျဖင့္ ပ်ဳိးပင္မ်ားဆံုးရံႈးသြားခ်ိန္တြင္ လုပ္အားျဖင့္ဝင္ေငြကို အစားထိုးႏိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းဆို႔အတြက္မွာမူ 

အစားထိုးစရာ လုပ္အားမွာလည္းမရွိၾကေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ကေလးမ်ားကို 

ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ရန္ တာဝန္မ်ားလည္းရွိေနေသးရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သို႕ျဖစ္ရာ 



 

၃၇ Data on women headed households is available only for 12 villages. 

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ေက်းရြာမ်ားတြင္သာ လယ္ယာလုပ္ငန္းထက္ဝင္ေငြမ်ားစြာနည္းေသာ ေက်းရြာရိွ အလုပ္မ်ား 

ကိုသာ မီွခုိ အားထားေနရေပသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ႔သို႔ ေရရရွိႏုိင္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို 

ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကေပ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမလုပ္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေရအလွည္႕ကို 

ေစာင္ၾကည္႔၍ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေရရရိွမႈနည္းပါးသျဖင့္ ၄င္းတို႕၏ လယ္ယာမ်ားအတြက္ 

ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား လြယ္ကူစြာ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေပသည္။  

တူးေျမာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရရရွိႏုိင္မႈအခြင္အလမ္းမ်ားရွိလာၿပီး ခ်ဳိ႕တ႔ဲႏြမ္းပါးသည့္ 

ဒုတိယအမ်ဳိးအစားကို သိသိသာသာေလ်ာ႕နည္းလာေစပါသည္။ ျပန္လည္ျပဴျပင္ထားေသာ တူးေျမာင္းမ်ားမွေရကုိ 

လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ရရွိေစႏုိင္သျဖင့္ အႀကီးစားလယ္သမားမိသားစုမ်ားမွာ သီးႏွံမ်ားေအာင္ျမင္စြာစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ေရအာမခံခ်က္ 

ေကာင္းစြာရရိွေသာ္လည္း ၄င္းတို႔တြင္ လုပ္အားမ်ားစြာ မရွိျခင္းေၾကာင့္ လုပ္အားရွိေသာ လယ္သမားငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 

သီးႏွံခြေဲဝစိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာႏုိင္ေပသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လယ္သမားငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား 

ရရိွၿပီး ဝင္ေငြကိုလည္း တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ေရကို အညီအမွ်ရရိွႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးလယ္သမားမ်ား 

အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔အတြက္ ေရရရိွမည့္အလွည္႔ကို ေစာင့္ၾကည္ေနရန္မလိုအပ္ဘဲ ေရရရိွမႈ ဆံုးရႈံးျခင္းမျဖစ္ေပၚသျဖင့္ 

၄င္းတို႕၏ လယ္ယာေျမမွ ထြက္ကုန္မ်ား ပုိမိုတိုးတက္ထြကရ္ွိလာႏိုင္ေပသည္။  

တူးေျမာင္းမ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ခ်ဳိ႕တဲ႔ႏြမ္းပါးေသာ ပထမအမ်ဳိးအစားကိုမူ 

သိသာထင္ရွားစြာ ေလွ်ာ႕ခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ အကယ္၍ စီမံကိန္းသည္ လူမႈေရးပါဝင္သည္႔ မူေဘာင္ကို အေျခခံထားျခင္း 

ျဖစ္ပါက ခ်ဳိ႕တ႔ဲႏြမ္းပါးေသာ ပထမအုပ္စုအတြက္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးႏုိင္လိမ္႔မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

၆.၉ ။ က်ား/မ အေျခအေန  

၆.၉.၁ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ မိသားစုအေရအတြက္   

ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေလ႕လာခ်က္မ်ားအရ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ မိသားစုအေရအတြက္မွာ (၁၆) စု ရိွၿပီး ၄င္းမွာ 

ေလ့လာ ခ့ဲေသာ ေဒသ(၄)ခု အတြင္းရိွ ေက်းရြာေပါင္း (၁၂)ရြာ၃၇ မွ ပ်မ္းမွ်လူဦး၏ (၆%) ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 

၄င္းတုိ႔အနက္မွ (၅%) မွာ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ ခ်ဳိ႕တဲ႔ႏြမ္းပါးဆုံးျဖစ္ေသာ မိသားစုမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး 

ေသးငယ္၍ေျမယာမဲ႔မိသားစုမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ 

မိသားစုအေရအတြက္မ်ားအေပၚ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္အရ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာမိသားစုမ်ားကို ေလ့လာမႈ 

ျပဳလုပ္ခဲ႕ေသာ အျခားေဒသႏွစ္ခုႏွင့္ ႏွဳိင္းစာလွ်င္ စဥ႕္ကူးး (မႏၱေလး) ႏငွ့္ ေရတာရွည္ ၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ပုိမိုမ်ားျပားသည္ကုိ 

ေတြ႕ရွိရသည္။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားစြာလိုအပ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားရိွသည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 

အမ်ဳိးသမီး ဦးေဆာင္ေသာမိသားစုမ်ား ပုိမိုမ်ားျပားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ေအာက္ပါဇယားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ မိသားစုအေရအတြက္ ကို ေဖၚျပထားသည္။ 

 

 

 



 

 

ဇယား (၃၀) - ေလ့လာခဲ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္(၄)ခုရိွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္သည္႔ 

မိသားစုအေရအတြက္   

ၿမိဳ႕နယ္  အႀကီးစားလယ္သမား 

အေရအတြက္(ပ်မ္းမွ်) 

WHH 

အႀကီးစားလယ္သမား 

အေရအတြက္(ပ်မ္းမွ်) 

WHH 

အႀကီးစားလယ္သမား 

အေရအတြက္(ပ်မ္းမွ်) 

WHH 

ေျမယာမဲ႔အလုပ္သမား 

အေရအတြက္(ပ်မ္းမွ်) 

WHH 

ေရတာရွည္  ၂ ၄ ၂ ၁၁ 

တပ္ကုန္း   ၄ ၇ ၇ 

စဥ့္ကူး  ၁၃ 6 ၃ ၁၄ 

ပုလဲ  ၃ 5 ၃ ၆ 

စုစုေပါင္း (ပ်မ္းမွ်)  ၄ 5 ၄ ၉ 

 

၆.၉.၂ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ က်ား/မ အေျခအေန   

လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ က်ား/မ ခြျဲခားမႈအေျခခံမ်ားမွာ ေဒသအားလုံးအတြက္ 

အေရးႀကီးသည့္အေနအထားမွ ေလ်ာ႔နည္းလာခဲ႔ျပီး အထူးအားျဖင့္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလုပ္သမားရွာပါးမႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခန္းက႑ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္သမားရွားပါးမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္း 

လုပ္ကိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခားေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အကယ္၍ အမ်ဳိးသားမ်ား 

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါက တူညီေသာ အခေၾကးေငြကိုရရွိၾက၍လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်ား/မ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈသဘာဝမွာ ႏိုင္ငံ၏ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပုိင္း မတူညီေသာ 

ေနရာႏွစ္ခုအတြက္ ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားရွိပါသည္။ အဆိုပါဆက္စပ္မႈအရ ေရတာရွည္ႏွင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ 

ေအာက္ပုိင္းတြင္ ပါရိွၿပီး စဥ႕္ကူးးႏငွ့္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အထက္ပိုင္းတြင္ ပါရိွပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဇယားတြင္ 

ေဒသအလိုက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ က်ား/မ အေျခအေနကို ေဖၚျပထားပါသည္။  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ဇယား (၃၁) - ႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပုိင္းႏွစ္ခုတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ က်ား/မ အခန္းက႑   

လယ္ယာလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈ  

က်ား/မ  မွတ္ခ်က္ 

 ေရတာရွည္ႏွင့္ တပ္ကုန္း စဥ္႔ကူးႏွင့္ ပုလဲ    

ထြန္ယက္ျခင္း   က်ား ႏငွ့္ မ   က်ား  ေရတာရွည္ႏွင့္ 

တပ္ကုန္းတို႔တြင္ ယခင္က 

အမ်ဳိးသားမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ၾကသည္  

ပ်ဳိးၾကဲျခင္း / ပ်ဳိးႏွဳတ္ျခင္း  က်ား က်ား ႏွင့္ မ   ပ်ဳိးႏႈတ္ျခင္းသည္ 

စင္စစ္အားျဖင့္ 

ၾကြက္သားမ်ား 

ေတာင့္တင္းသန္မာရန္ 

လိုအပ္သည္။  

စုိက္ပ်ဳိးျခင္း  က်ား ႏငွ့္ မ   က်ား ႏွင့္ မ    

ေပါင္းႏိွမ္နင္းျခင္း  ေပါင္းသတ္ေဆးသံုးစြသဲည္  မ  ေရတာရွည္ႏွင့္ 

တပ္ကုန္းတို႔တြင္ 

အလုပ္သမားရွားပါမႈေၾကာင့္ 

လူလုပ္အားအစား 

ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကို 

သံုးစြၾဲကသည္။   

ေျမၾသဇာၾကဲျခင္း  က်ား  က်ား ေျမၾသဇာၾကဲပက္ရာတြင္ 

အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ေျမၾသဇာ 

ကို ေဝးေဝးသို႔ ပက္ၾကဲႏိုင္ 

ျခင္း၊ ပက္ၾကဲရမည့္ အတိုင္း 

အတာ ကို ပိုမို သိရွိျခင္း 

တို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

ထက္ အမ်ဳိးသားမ်ားသာ 

လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။  

ပုိးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္း  က်ား က်ား  အနံ႔အသက္မ်ား မေကာင္း 

ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားစု 

သည္ ဤသို႔ေသာအလုပ္မ်ဳိး 

ကို မလုပ္လိုၾကေပ။  



 

 

ေလးလံေသာ 

ေဆးပံုးမ်ားကို 

သယ္ယူရေသာအလုပ္ျဖစ္၍ 

ဤအလုပ္မ်ဳိးသည္ 

အမ်ဳိးသား မ်ားႏွင့္သာ 

သင္႔ေတာ္ပါသည္။   

ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ 

တာတမံမ်ား ရွင္းလင္း 

ျပဳျပင္ျခင္း  

က်ား က်ား  

ရိတ္သိမ္းျခင္း က်ား ႏငွ့္ မ   က်ား ႏွင့္ မ    

ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား 

သယ္ယူျခင္း    

က်ား၊ မ  ႏငွ့္ ကေလးမ်ား   ယခင္ကဤအလုပ္မ်ဳိးကို 

အမ်ဳိးသားမ်ားသာ 

လုပ္ကိုင္ၾကသည္   

၆.၉.၃ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ   

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဓိကက်ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္႔ 

အခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကုိမေတြ႕ရေပ။ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားၾကသည္မွာ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၊ ေက်းရြာ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မတီစေသာ ေက်းရြာ၏ အေရးပါေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကို 

မေတြ႕ရွိရေပ။ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္ကိုသာ ေရအသံုးျပဳသည့္အုပ္စုမ်ားတြင္အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္ ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း 

ေရအသံုးျပဳသည့္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ကား မေတြ႕ရေပ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို “သုတ္” ဟုေခၚေသာ အလုပ္သမား 

အဖြ႕ဲမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္သာ ေတြ႕ရွိရသည္။  

ေလ့လာခ်က္အရ မည္သို႔ပင္ေတြ႕ရွိေစကာမူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေက်းရြာ၏လူထုစည္းေဝးပြမဲ်ားတြင္မူ 

၄င္းတို႔၏ ခင္ပြန္းေယာကၤ်ားမ်ား၏ကိုယ္စား တက္ေရာက္ၾကသည္ကိုမူ ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလ့လာ 

ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ စည္းေဝးပြမဲ်ား၏ အဓိကက်ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္မူ အျပည္႔အဝ 

နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မရ္ိွေၾကာင္းကိုေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ခင္ပြန္းသည္မ်ား၏ကိုယ္စား 

အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ရန္ေတာင္းဆိုၾကေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ 

သေဘာေပါက္ျခင္းမရွိၾကေပ။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစည္းအေဝးပြဲ 

တစ္ခုသို႔ သြား၍တက္ေရာက္ခဲ႔ျပီး အေၾကာင္းအရာကိုရွင္းလင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမရွိပ ဲ ေျမယာ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ကို ေရးထိုးခဲပ့ါသည္။ ၄င္းကိုထင္ဟပ္ေစမည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။  

“ ဟုတ္ပါတယ္၊  တစ္ျခားသူေတြလိုပဲ ကၽြန္မလည္း လက္မွတ္ထိုးခဲပ့ါတယ္။ ကၽြန္မအိမ္ကိုျပန္ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္မ 

အမ်ဳိးသားက ဘာေၾကာင့္လက္မွတ္ထိုးခဲသ့လဲလို႔ ကၽြန္မကိုေမးေတာ့ ကၽြန္မကလည္း တစ္ျခားသူေတြလုပ္သလို 



 

 

လိုက္လုပ္ခဲ႕တာပါလို႔ျပန္ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မအမ်ဳိးသားကကၽြန္မကို နားမလည္ဘဲနဲ႔ လက္မွတ္ 

ထိုးခဲရ့ေကာင္းလားဆိုၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆူပါတယ္။ သူကိုယ္တိုင္လဲ အဲဒီအစီအစဥ္အရဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရ႕ဲေျမေတြ 

ဆံုးရႈံးသြားရမွာကို စိုးရိမ္မိပါတယ္” ( ေရတာရွည္မွ လယ္သမားငယ္တစ္ဦး)   

၆.၁၀ ။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား   

၆.၁၀.၁။    ေက်းရြာအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား   

ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းရြာအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း (၆)ခုရွိသည္။ - ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၊ 

ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ သာေရးနာေရးအသင္း၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြ႕ဲႏငွ့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရး 

အဖြ႕ဲတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ ေဖၚျပပါ ေယဘုယ်အဖြဲ႔အစည္း (၆)ဖြ႕ဲအျပင္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ 

ေကာ္မတီ၊  ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မတီ၊ ေရသုံးစြဲသူမ်ားအဖြဲ႕၊ ေၾကြးျမီႏွင့္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ ေထာက္ပံ႔လွဴဒါန္း 

သူမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားေသာေကာ္မတီ စသည္အားျဖင့္ ေလ႔လာခဲ့ေသာေက်းရြာအလိုက္ ကြျဲပားစြာရွိေနၾကပါသည္။ 

ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ ႏငွ့္ ေက်းရြာေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ တို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ 

ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ရွိၾကသည္။ ေလ႕လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု (၉)စုတြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ရိွၾကသည္ကို 

ေတြ႕ရွိရသည္။ ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖၚျပထားသည္မွာ ေက်းရြာအဆင့္ အဖြ႕ဲအစည္းအသီသီးတို႕အတြင္း ရိွၾကေသာ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ေသးစိတ္အေျခအေနကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။  

ဇယား (၃၂) - ေလ႕လာခ့ဲေသာ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ရိွၾကသည္႕  အဖြြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး   

အေၾကာင္းအရာ ေက်းရြာအေရအတြက္  မွတ္ခ်က္ 

၁။   ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ 

၂။   ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား 

၃။   သာေရးနာေရးအသင္းမ်ား 

၄။   မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ 

၅။   ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕ 

၆။   မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔  

၁၄ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္း(၆)ခုသည္ 

ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာ (၁၄)ရြာစလံုးတြင္ 

သာမန္အားျဖင့္ ေတြ႕ရွိရသည္။   

ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 

အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ   

၉ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္သာရွိသည္   

ေက်းရြာေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မတီ  ၉ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္တြင္သာရွိသည္   

ေရသုံးစြသူဲမ်ားအဖြဲ႔ (ေျမာင္းေခါင္းအုပ္စု)  ၇ တပ္ကုန္းတြင္ (၃)ဖြဲ႔၊ စဥ္႕ကူးတြင္ (၃)ဖြ႕ဲႏငွ့္ 

ပုလဲတြင္ တစ္ဖြ႕ဲရွိသည္။  

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကုိသာ 

ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔  

(လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၊ လမ္းေကာ္မတီ 

၂ စဥ္႕ကူးတြင္ (၁)ဖြ႕ဲႏငွ့္ ပုလဲတြင္ 

တစ္ဖြ႕ဲရွိသည္။  



 

 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ)  

ေၾကြးျမီႏွင့္ ေခ်းေငြဆုိင္ရာေကာ္မတီ ၅ ေက်းရြာ (၅)ခုတြင္ 

သမဝါယမေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႔မ်ားရွိၿပီး 

စဥ့္ကူးတြင္ Pact Myanmar 

အဖြဲ႔တစ္ဖြ႕ဲရွိသည္။  

 

၆.၁၀.၂ ေက်းရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမႈ   
 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔   

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ တက္ၾကြၿပီးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ 

အဖြဲ႔မ်ားစြာကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုပါ ဦေဆာင္ 

လုပ္ကိုင္ၾကျပီး ရာအိမ္မွဴးမ်ားက ေက်းရြာအုပ္စုေအာက္ရွိေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 

ၾကသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ စာေရးတစ္ဦး ႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား 

ပါဝင္ၾကသည္။ 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူႏွင့္ ေက်းရြာအားလံုး၏ ဖြ႕ဲစည္းမႈ 

စြမ္းအားမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားၾကသည္။ အဆိုပါစြမ္းအားကို အထူးသျဖင္႔ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ 

ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ပါဝင္အားျဖည္႔ေပးၾကသည္။ အစိုးရ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အာဏာအပ္ႏွင္းမႈ၊  ေက်းရြာ 

ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ပါဝင္အားျဖည္႔ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ အင္အားျပည္႔ဝသည့္ ရပ္ရြာလူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

အျဖစ္ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားအားလံုးတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။  

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျပင္ပျမိဳ႕နယ္အဆင့္အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ေရသံုးစြသဲူမ်ားအဖြဲ႔မ်ားကို စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမရွိေသာ 

ေက်းရြာမ်ားမွလြ၍ဲ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေနျဖင့္ အဓိကအားျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ေက်းရြာအတြက္ေရရရိွေရးႏွင့္ ဆည္ေရရရိွမႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အေျခခံအားျဖင့္ ညွိႏိွဳင္း 

ေဆာင္ရြက္ေပး ၾကရသည္။  

ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား   

ေရွးယခင္ကကဲ႔သို႔ပင ္ ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာ ရိုးရာအစဥ္အလာအားျဖင့္ ရိွေနခဲသ့ည္႕ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္ 

ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလုမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ အင္အားရွိေသာ 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသို႔ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ 

စနစ္တက်ဖြ႔ဲစည္းထားေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အေနမ်ဳိးျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာ ရိုးရာအစဥ္အလာအားျဖင့္  

ပုဂၢိဳလ္ေရးအရလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ႏငွ့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္ေပးျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမယာမ်ားစြာပုိင္ဆိုင္သူ၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသူ ႏွင့္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈ 

မ်ားလည္း ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔မွာ ယခင္ကေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို 



 

 

ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသူမ်ား (သို႔) ယခင္က သမဝါယမအသင္း၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန စသည္႕ အစိုးရဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားကို ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီမ်ား၏ ဥကၠဌ (သို႔) အဖြဲ႔ဝင္အေနျဖင့္ ေတြ႕ရရွိရသည္။ 

၄င္းတို႔သည္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခန႕္ထားေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေျဖရွင္းေပးေလ့ရွိၾကသည္။ 

အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ေရရရိွေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာမက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိေရး၊ လမ္းႏွင့္ 

ေက်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား  အစရွိေသာ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ဖြဲ႔စည္းမႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဦေဆာင္သူမ်ား (သို႔) စတင္လႈံ႔ေဆာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေတြ႕ရွိရသည္။ 

သာေရးနာေရးအသင္း 

သာေရးနာေရးအဖြဲ႔သည္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ 

လူငယ္မ်ား အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကေသာ အဖြ႕ဲျဖစ္သည္။ ေလ့လာခဲ့သမွ်ေသာရြာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္မွာ 

တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ထိုကိစၥသည္ ရပ္ရြာဓေလ့တစ္ရပ္ျဖစ္၏။ 

ဤအဖြဲ႔သည္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ မဂၤလာေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသုဘမ်ား၊ အလွဴမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းဝတ္ရြတ္ျခင္းမ်ားကို 

တာဝန္ယူေဆာင္ေပးသည္။ ဤအဖြဲ႔သည္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အဓိက 

အခန္းက႑မွပါဝင္ေလ့ရိွ၏။ မည္သို႕ပင္ဆိုကာမူ ထိုအဖြဲ႔၌ ပါဝင္ေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေက်းရြာ၏ 

အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာေလ့ရွိသည္။ 

 ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မီတီ  

အစိုးရ၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ မၾကာေသးမီကမွ ဤအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤအဖြဲ႔သည္ 

အဖြဲ႔ဝင္ငါးဦးျဖင့္ထားေသာ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းသာျဖစ္၏။ သမားရိုးက်အားျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရပ္မိရပ္ဖ 

တစ္ဦးက ဥကၠ႒တာဝန္ထမ္းေဆာင္၍ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ရြာမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ယင္းတို႔ကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖႏွင့္ ရပ္ရြာဆယ္အိမ္မွဴးတို႔က ေက်းရြာအဆင့္အလိုက္ 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးက အတည္ျပဳမႈရယူၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္မွ လူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမွာက္ေပး၏။ 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေတြ႕ရသည္မွာ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီသည္ 

ရြာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား၌ ေကာ္မတီသာရွိၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား မရိွသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ ရြာ(၉)ရြာအနက္ 

ရြာ(၂)ရြာတြင္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ ွ တက္ၾကြစြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကို 

ေတြ႕ရွိခဲ့ရ၏။ ရြာတစ္ရြာတြင္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၏ လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက 

အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေနာက္တစ္ရြာတြင္မူ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ 

ေအာက္၌ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရး စသည့္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း 

မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ က်န္ေသာေက်းရြာမ်ား၍မူ ေက်းရြာ၏အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသာ ဆံုးျဖတ္တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ 

တဖန္ေဖာ္ျပထားသည္ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ားသည္ 

အခ်င္းခ်င္းသိကၽြမ္းမႈမရွိသလုိ အျခားေသာရြာမ်ားမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိလည္း သိကၽြမ္းျခင္းမရိွၾက၍ ထိုအဖြဲ႔၏ 



 

 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ သံသယျဖစဖ္ြယ္ရွိပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အကိုးအကား မ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ဆင္း၍ 

ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့မႈမ်ားက အမွန္တကယ္သက္ေသအျဖစ္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရ၏။ 

“ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီကို ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားရ႕ဲ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေကာ္မတီဝင္၊ ရပ္မိရပ္ဖအမည္စာရင္းပါရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီမွာ 
ေက်းရြာအုပ္စုက ရပ္မိရပ္ဖႏွစ္ဦးပါဝငပ္ါတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကို ဖြဲ႔စည္းေစကာမူ အဲဒီဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္ေတြရွိရင္ ဒါေတြကိုအဓိကအားျဖင့္ ရပ္မိရပ္ဖေတြက ဆံုးျဖတ္ေပးပါတယ္။” 
(ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွ အသက္(၇၀)အရြယ္ရိွ ေက်းရြာလူႀကီးေဟာင္းတစ္ဦး) 

“သူတို႔ေျပာခဲ့ၾကသလိုပါပ ဲ (သူတို႔ဆိုသည္မွာေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကိုဆိုလိုသည္။) ကၽြန္ေတာ္က ေက်းရြာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီရ႕ဲအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ဒီေကာ္မီတီရဲ႕ တျခားအဖြဲ႔ဝင္ေတြ 
ကို ကၽြန္ေတာ္မသိပါဘူး။” (ေလ့လာခဲ့ေသာေက်းရြာတြင္ရွိေသာေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မီတီ၏ 

အတြင္းေရးမွဴး) 

အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္မွာ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ 

၏ ဥကၠ႒သည္ ေက်းရြာမွရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးေသာ္၄င္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုမွပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း 

ခန္႔ထားေလ့ရွိ၏။ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ယင္း၏ရြာမွ 

လူတစ္ဦးကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိ၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေက်းရြာအုပ္စုေအာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွလူမ်ားက 

အစီရင္ခံံခဲ့ ၾကသည္မွာ လႊတ္ေတာ္မွလူအဖြ႕ဲအစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ေပးအပ္ေသာေငြ (က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္)သည္ 

ေက်းရြာအုပ္စုထံ သို႔သာေရာက္ရွိၿပီး တခ်ဳိ႕မွျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်ခဲ့သည္မွာ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳ 

ေကာ္မတ၏ီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူသည္ ထုိေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ရိွေသာေၾကာင့္သာျဖစ္၏။ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီမ်ား  

ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီသည္လည္း ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္၍ ယင္းအဖြဲ႔ဝင္ငါးဦးျဖင့္ 

ဖြဲ႔စည္းထား၏။ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီႏွင့္ မတူညီသည္မွာ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

သည္ ဥကၠ႒တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးပိုင္ဆိုင္ရာ စာေရးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနမွ 

စာေရးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ေယာက္ႏွင့္ လယ္သမားတစ္ေယာက္သည္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ 

ရပ္မိရပ္ဖတစ္ေယာက္ႏွင့္ လယ္သမားတစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ားမွာ အျခားရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္ 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေက်းရြာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူုျပဳေကာ္မတီကဲ့သို႔ပင ္ေက်းရြာအုပ္စု 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီသည္လည္း သိပ္တက္ၾကြစြာလုပ္ကိုင္မႈမရိွသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း တပ္ကုန္းႏွင့္ 

စဥ့္ကူးတို႔တြင္မူ ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ထိုေကာ္မတီက လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို တက္ၾကြစြာလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား ရွိသည္ကို 

ေတြ႕ရ၏။ တပ္ကုန္းရွိေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ သမီးေယာက္ဖအခ်င္းခ်င္း ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စု 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီက ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရ၏။ အျခားတစ္ဘက္၌ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ ေျမယာေကာ္မတီ 

ကို လယ္သမားႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားအၾကား (ေျမႏွင့္ယာ) အစိုးရသိမ္းပိုက္ထားေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြါးမႈမ်ားကို 

ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းထက္စာလွ်င္ သက္ေသမ်ားကိုရရွိရန္စုေဆာင္းေသာကိစၥကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကိုသာေတြ႕ရ၏။ 

(ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥႏွစ္ခုကို ၾကည့္ပါရန္) 

 



 

 

ျဖစ္ရပ္ (၁)။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီသည္ မည္က့ဲသုိ႔ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းခဲ့ပုံ 

ေျမယာအျငင္းပြါးမႈသည္ အသက္(၂၅)ႏွစ္အရြယ္ရွိ မုဆိုးမတစ္ေယာက္ႏွင့္ ယင္း၏ခင္ပြန္းဘက္မွ ေမာင္ႏွမမ်ား 

ၾကားျဖစ္ေသာအမႈျဖစ္၏။ မုဆိုးမသည္ ယင္း၏ေယာကၡမမ်ားထံမွ အေမြရရွိခဲ့ေသာ ေျမကိုေရာင္းမည္အလုပ္၌ 

အမႈျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ သူမခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ ေဆးကုသစရိတ္အတြက္ အေၾကြးတင္ေနေသာေငြမ်ားကိုဆပ္ရန္အတြက္ 

ေျမကုိေရာင္းခ်မည္ျဖစ္၏။ ထိုအခါတြင္ ၄င္းခင္ပြန္း၏မိသားစုမ်ားမွ ေျမကုိျပန္လည္ေတာင္းဆိုၾကျပီး ယင္းကိစၥကုိ 

ေက်းရြာအုပ္စုေျမယာစီမံခန္႔ခြအဲုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီထံသို႔လည္း တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီကို ေက်းရြာ(၃)ရြာမွ 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား၏။ ဤတြင္ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မတီသည္ ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္အစား ျဖန္ေျဖေရးကိစၥကို 

ေဆာင္ရြက္၏။ ေနာက္ဆံုး၌ မုဆိုးမအား သူမခင္ပြန္းႏွင့္အတူတကြ မိသားစုေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ အိမ္ႏွင့္အိမ္တည္ရွိရာျခံကို 

ေပးလိုက္သည္။ ေနာက္ထပ္မံ၍ သူမ၏မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ သူမခင္ပြန္းဘက္မွ ေမာင္ႏွမမ်ားက 

ေျမ(၂)ဧကကိုေပးခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမွာ (၂)ႏွစ္ၾကာခဲ့သည္။ မုဆိုးမသည္ ထိုကဲ့သို႔ရလဒ္ကုိ 

ေက်ေက်နပ္နပ္လက္ခံခဲ့သလို ေျမယာစီမံခန္႔ခြေဲရး ေကာ္မတီ၏ညွိႏိႈင္းေပးမႈကိုလည္း သူမခင္ပြန္းဘက္မွ ေမာင္ႏွမမ်ားက 

လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ 

ျဖစ္ရပ္ (၂)။ သက္ေသရွာေဖြစုေဆာင္းေသာ အခန္းက႑အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ ေက်းရြာအုပ္စု ေျမယာ 

စီမံခန္႔ခြေဲရး ေကာ္မတီ 

ေက်းရြာတစ္ရြာမ ွ တင္ျပခဲ့သည္မွာ ဇီဝဒီဇယ္ဆီစိုက္ပ်ဳိးေရးစီမံကိန္း (ၾကက္ဆူပင္) အတြက္ အစုိးရေျမ 

ဧက(၉ဝ၀)ကုိ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ထိုေျမေပၚ၌ ဝါစိုက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ ထိုေျမမ်ားကို စစ္တပ္ကယူခဲ့ၿပီး 

လယ္သမားမ်ားအား ေလလံစနစ္ျဖင့္ငွါးရမ္းခဲ့၏။ မၾကာမီက သိမ္းပိုက္ေျမ(လယ္)မ်ားကို ျပန္ေပးသည့္အခါ 

ေျမကုိအသိမ္းမခံရမီက ထိုေျမ၌လုပ္ကို္င္စားေနခဲ့ၾကေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေလလံဆြဲ၍ငွါးရမ္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ 

လယ္သမားမ်ားၾကား အျငင္းပြါးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခ့ဲ၏။ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ အျငင္းပြါးရြာမ်ားမွ လယ္သမား(၁၅)ေယာက္တို္႔ 

ဤကိစၥႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေန၏။ ယခုအခါတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုေျမယာေကာ္မတီက အျငင္းပြားေနေသာ အုပ္စု(၂)စုႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံု၍ သက္ေသခံအခ်က္အလက္မ်ားယူၿပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီသုိ႔ 

လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္၏။ ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက စဲြၿမဲစြာေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ ထိုအျငင္းပြားေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဆံုးျဖတ္မႈတစစ္ံုတစရ္ာ (သို႔) ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစစ္ံုတစရ္ာခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ အေနအထား 

တြင္မရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အျငင္းပြါးေနၾကေသာသူမ်ားကို ေတြ႕ဆံု၍ ယင္းတို႔ထံမွ သက္ေသအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

စုေဆာင္းေနျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ထိုသက္ေသခံအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေရသုံးစြသဲည့္အုပ္စုမ်ား  

ဆည္ေရရရိွႏိုင္မႈအပိုင္းကိုၾကည့္ပါရန္ 



 

 

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔႔ျဖင့္ပါဝင္ဖြ႕ဲစည္းထားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား   

ေရာက္ရိိွခဲ့ေသာေက်းရြာတိုင္း၌ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ 

စသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ရပ္ရြာအဖြဲ႔အစည္းတို႔ပါဝင္ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားရွိသည္ကိုေတြ႕ရေသာ္လည္း ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ 

လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အလြန္တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္မႈမရိွသည့္ျပင္ ပုံမွန္လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း မေတြ႕ရေပ၏။ 

ေခ်းေငြႏွင့္ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႔မ်ား    

ေလ့လာခဲ့ေသာရြာ(၆)ရြာတြင္ ေခ်းေငြႏွင့္ေၾကြးၿမီးဆိုင္ရာအသင္းအဖြ႕ဲ (၂)မ်ဳိးရွိသည္ကိုေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 

သမဝါယေခ်းေငြဟု ေခၚေသာအဖြဲ႔မ်ားကို ေက်းရြာ(၆)ရြာစလံုး၌ ေတြ႕ရၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာ၌မူ Pact Myanmar 

(ျမန္မာ့စာခ်ဳပ္)ဟုေခၚေသာ ေခ်းေငြအစီအစဥ္တစ္ခုကိုေတြ႕ခဲ့ရ၏။ ေခ်းေငြအစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ ေခ်းေငြမ်ား 

ေခ်းယူႏိုင္ရန္ သက္တူရြယ္တူအဆင့္တူသူမ်ား အုပ္စုဖြဲ႔ထားရန္လိုအပ္ေပသည္။ က်ား/မ မေရြး ထိုအုပ္စုအဖြဲ႔ဝင္ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဆင္းရဲေသာသူမ်ားက အက်ယ္တဝင္႔ေျပာဆိုၾကသည္မွာ ထိုေခ်းေငြမ်ားကို 

ရရိွႏိုင္ေစရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားသိပ္မရိွလွေပ။ အေၾကာင္းမူ ယင္းတို႔သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အုပ္စုအဖြဲ႔ဝင္ 

မဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

၆.၁၀.၃ ေက်းရြာအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေစမႈ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုမူ ေက်းရြာ၏အဓိကအခ်က္အခ်ာက်ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာတြင္အဓိက 

ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္မႈတို႔ျပဳလုပ္ရာ၌ အဆင္းရဲတကာအဆင္းရဲဆံုးေသာ လူတန္းစားႏွင့္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္သည္ကိုမေတြ႕ရေပ။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ကို ၾကည့္ရႈသည့္အခါ ေက်းရြာစီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား 

သည္ လယ္သမားႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားမွာ ဆင္းရဲေသာလူတန္းစားမွျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အလားတူပင္ 

ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီႏွင့္ ေျမယာစီမံကိန္းေကာ္မတီတို႔ကို ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖ မ်ားနွင့္ 

ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အမ်ားစုမွာလယ္သမားႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ခၽြင္းခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ 

ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာရွိ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္ရြာမွ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ထိုရြာ၏ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ 

ေတြ႕ခဲ့ရ၏။ 

အျခားတစ္ဘက္၌ ဆည္ေရသံုးစြဲသူအုပ္စုမ်ားတြင္မူ လယ္သမားလူတန္းစားအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေတြ႕ရ၏။ လယ္သမား 

အငယ္စားမ်ားကိုလည္း ေျမာင္းေခါင္းအျဖစ္ေတြ႕ရ၏။ တဖန္ရြာႏွစ္ရြာတြင္ ေျမာင္းေခါင္းမ်ားအျဖစ္ ဘာသာေရးႏြယ္ဝင္ 

အုပ္စုငယ္မ်ားထမဲွ လူမ်ားရွိေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့ေသာရြာတစ္ရြာႏွင့္ ယင္းႏွင့္ရြာနီးနားခ်င္း ရြာတစ္ရြာ၌ ေတြ႕ရ၏။ 

အထူးသျဖင့္ Pact Myanmar မွလြ၍ဲ က်န္ေသာေခ်းေငြႏွင့္ ေၾကြးၿမီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 

မည္သည့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေက်းရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ ပါဝင္မႈမရွိသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

အားနည္းတတ္ၿပီး ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အဆင္းရဲတကာအဆင္းရဲဆံုးေသာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

သည္ ထုိေခ်းေငြအုပ္စု၌ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေခ်မရိွေသးပါ။ ယင္းတို႔က အစီရင္ခံတင္ျပသည္မွာ ထိုေခ်းေငြမ်ားကုိ 

ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရွိသူမ်ားကသာလွ်င္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ေနၿပီးလွ်င္ ထုိေခ်းေငြ 

ကိုလည္း ယင္းတို႔သည္တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေပသည္။ တျခားတစ္ဘက္၌ ဤေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက တုန္႔ျပန္ရာ၌ အလြန္ဆင္းရဲေသာ သူမ်ားသည္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မပါဝင္ႏိုင္ေပ။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္မွာ ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္ဆပ္ႏိုင္သည္ဟု 

အာမခံခ်က္ေပးသူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းရန္ျဖစ္၏။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပသည့္ကိစၥမွာ လူ႕အသိုင္းအဝန္းထဲမွ အဖြဲ႔အစည္း 



 

 

မ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းတတ္ၿပီး ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မပါဝင္ရျခင္းအေၾကာင္းကုိ 

တုန္႔ျပန္ထင္မွတ္ေပၚလြင္ေစပါသည္။ 

ျဖစ္ရပ္။ လူ႕အသုိင္းအဝန္းတြင္ စိတ္ပုိင္းရုပ္ပုိင္းအားနည္းမႈရိွၿပီး ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာသူမ်ားအား မည္က့ဲသုိ႔ 

စည္းျခားထားမႈကုိ ျပပါသည္။ 

အသက္(၃၇)ႏွစ္ရွိေသာ မုဆိုးမ မ“က”တြင္ (၁၇)ႏွစ္အရြယ္သမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ (၁၄)ႏွစ္ အရြယ္သားတစ္ေယာက္ရွိ၏။ 

မၾကာမီက တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္တက္ေနေသာ သမီး၏ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ သူမ၏အိမ္ကုိေရာင္းခဲ့ၿပီး သူမ၏ 

ဆင္းရဲေသာ မိခင္ႏွင့္အတူတကြ ေနာက္ဆံုး၌ေနခဲ့ရ၏။ စုိက္ပ်ဳိးရာသီ၌ အလုပ္သူမအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ဝင္ေငြရွာခဲ့ၿပီး 

မုန္႔ပဲသြားေရစာေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္လည္း ဝင္ေငြရွာခ့ဲရ၏။ ထိုရြာတြင္  Pact Myanmar မွ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္တည္ေထာင္ 

ထားေသာ အေသးစားေငြေၾကးအုပ္စုရွိပါသည္။ သူမသိရွိထားသည္မွာ အမ်ဳိးသမီး (၂၃)ဦး ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔တြင္ 

တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြ(၅၀၀)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ထည့္ဝင္စုေဆာင္းၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ေၾကးမွာ (၃၀၀)က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ အတိုးႏႈန္း (၅%)ျဖင့္ 

ထိုအဖြဲ႔မ ွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသာလွ်င္ ေငြေခ်းယူႏုိင္သည္။ သူမသည္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ဇနီးျဖစ္သည္႔ ထိုအဖြဲ႔တြင္ 

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးထုတ္ေပးသူအား အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လိုေၾကာင္းေျပာပါသည္။ သူမသည္ မည္သည့္အခါကမွ် 

ထိုအဖြဲ႔သို႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးမရရိွခဲ့သည့္ျပင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္ထြက္သြားမွသာလွ်င္ အခြင့္အေရးရမည္ဟု 

ေျပာခ့ဲပါသည္။ ယခုအခါ၌ အဖြဲ႔ဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထိုအဖြဲ႔မွထြက္သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူမသည္ အဖြဲ႔ဝင္ 

ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ ထိုအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းမျပဳသည္ကို လက္ခံရန္မွတစ္ပါး အျခားမရိွပါ။ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားကုိ 

သူမကေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ သူတုိ႔သည္ အလြန္ဆင္းရဲေသာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မည္သူကမွ် ယင္းတို႔ကိုဂရုတစိုက္မရွိၾကပါ။ 

ရြာထဲ၌လည္း ေငြေခ်းယူရန္အတြက္မွာ မလြယ္ကူလွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူမသည္ အေသးစားေငြေၾကးအုပ္စုသုိ႔ 

ဝင္လိုေသာ္ျငားလည္းပဲ ထိုအဖြဲ႔က သူမကို လက္ခံျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ 

၆.၁၀.၄ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္္လူနည္းစုဘာသာေရးႏြယ္ဝင္မ်ားပါဝင္မႈ  

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္မွာ မထင္မရွားမ်ဳိးႏြယ္စိပ္ႏွစ္ခု၏ လူဦးေရကိုေတြ႕ခဲ့ရ၏။ အေရွ႕ဘက္ 

ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာ၊ ဆြာေခ်ာင္းဆည္စီမံကိန္း၌ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္မ်ားၾကား၌ ကရင္မ်ားကို 

ေတြ႕ရ၏။ လူမ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးစလံုးမွာ ဗမာအမ်ားစုၾကား၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ကာ ဗမာစကား 

ေျပာၾကသည္။ 

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ မည္သည့္ေက်းရြာအဖြဲ႔အစည္းတြင္မွ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားမပါသည္ကိုေတြ႕ရ၏။ ထိုကဲ့သို႔ 

ပါဝင္ျခင္း မရိွရသည့္အေၾကာင္းအခ်က္မွာ ယင္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵအရ ေက်းရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္မဝင္စားေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အျခားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာအရာမွာ ေက်းရြာတြင္းရွိ 

ကရင္လူဦးေရအကန္႔အသတ္ျဖင့္ရိွေနျခင္း၊ တစ္ရြာလံုးတြင္ ကရင္အိမ္ေထာင္စု(၃)စုသာရွိသည္။ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍မူ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအဖြဲ႔က ေတြ႕ရွွိခဲ့ရသည္မွာ ေက်းရြာ၏ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးျဖစ္၏။ 

သို႔ပါေသာ္လည္း ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ထိုလူမ်ဳိး(၂)မ်ဳိးတို႔ အျခားေသာေက်းရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ 

ေဆာင္ရြက္မႈရိွ/မရွိ စုံစမ္းရန္အခြင့္မသာခဲ့ေပ။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရေတြ႕ရသည္မွာ အစၥလာမ္လူနည္းစုမ်ားမ ွ

ဆယ္အိမ္ေခါင္းအျဖစ္ေသာ္၄င္း၊ ေျမာင္းေခါင္းအျဖစ္ေသာ္၄င္း ယင္းတို႔၏အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားၾကား၌ စည္းရံုးစီစဥ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ 



 

 

၆.၁၀.၅။    ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား   

ေလ့လာခဲ့ေသာၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔အစည္း(၄)ခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ 

သက္ဆိုင္ေသာအဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူအျဖစ္ေတြ႕ရ၏။ ယင္းတို႔မွာ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနႏွင့္ 

ေျမစာရင္းဌာနတို႔ျဖစ္ၾက၏။ ထပ္ေလာင္း၍ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားက စုိက္ပ်ဳိးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ 

ဟုေခၚေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာန(၃)ခုတို႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရွိေၾကာင္း 

သိရွိခဲ့ရ၏။ 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန  
ၿမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမ်ား၏ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾက၏။ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မွာ အနည္းဆံုး(၂၁)ဦးမွ အမ်ားဆံုး(၁၁ဝ)ထိရွိသည္ကို 

ေတြ႕ရ၏။ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၏ ေယဘုယ်ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုျဖစ္၏။ 

Structure: Township Irrigation Dept. 
Assistant Engineer/Tsp. 

Head of In-charge

SAE (Sub Assistant 

Engineer )
Inspector 

Assistant InspectorDeputy SAE 

The canal staffs (salary 

earners and daily wage 

earners) 

Renovation and 

maintenance

Distribution of water 

and collecting fees

    

ဇယား(၃၃) - ၿမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနရိွဝန္ထမ္းဦးေရ  

ၿမိဳ႕နယ္  ဝန္ထမ္းဦးေရ  

ေရတာရွည္  ၂၁  

တပ္ကုန္း  ၁၁၀  

စဥ့္ကူး  ၂၇  

ပုလဲ  ၄၁  

 



 

 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနအတြက္စိန္ေခၚမႈမ်ား  

ဆည္ေျမာင္းစနစ္တြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အေထက္အပ့ံမ်ား မလုံေလာက္ျခင္း … 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွအဆင့္ဆင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အဆိုအရ ၁၉၉၀-ျပည့္ႏွစ္မ်ား စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ 

ကာလက တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာဆည္မ်ား၏ဆည္ေျမာင္းစနစ္တြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ 

တူးေျမာင္းစနစ္၌ေတြ႕ရွိရ၏။ ဤသည္မွာ ထိိုစဥ္အခါကရိွခဲ့ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ 

မဝူါဒေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္တိုင္းတြင္ တစ္လလွ်င္ဆည္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရမည္ဟူေသာ မူဝါဒေၾကာင့္ျဖစ္၏။ 

ဤနည္းအားျဖင့္ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း၌ ေရကာတာ(ဆည္)မ်ား (၁၀၀)ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၾက၏။ သို႔ပါေသာ္ 

လည္း ဆည္ေျမာင္းစနစ္၏ အေရးႀကီးဆံုးေသာအပိုင္းျဖစ္သည့္ တူးေျမာင္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈမ်ား 

မရိွခဲ့ေပ။ 

“မဝူါဒလမ္းစဥ္အရ တစ္လကိုဆည္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ဆိုတဲအ့ခ်က္အရ လေပါင္း(၁၃၀)အတြင္း 
ဆည္ေပါင္း(၁၃၀)တည္ေဆာက္ၿပီးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ တူးေျမာင္းစနစ္ကိုေတာ့ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ခဲ့ျခင္း 
မရိွခဲပ့ါဘူး။ ဆည္ဖြင့္ပြေဲတြလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ ဆည္တည္ေဆာက္ရာမွာသံုးခဲ့တဲ့ စက္ကိရိယာေတြကုို အျခားဆည္ေတြကို 
ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ၿပီး တူးေျမာင္းတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ စက္(၂)စီး (၃)စီးေလာက္ဘဲ ခ်န္ထားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
တူးေျမာင္းေတြကုိ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကန္႔သတ္မႈေတြ ေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါတယ္။” 
(ဆည္ေျမာင္းဌာနအဆင့္ျမင့္အရာရိွတစ္ဦး) 

စီမံခန္႔ခြေဲရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈရိွမႈအေပၚ၌ရိွေသာ အျငင္းပြါးမႈ (ပဋိပကၡ)သည္ ဆည္ေျမာင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
ေလးစားလုိက္နာရန္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အဟန္႔အတားသဖြယ္ျဖစ္ေနျခင္း . . . 

ဆည္ေျမာင္းစနစ္တြင္ေတြ႕ရေသာ  နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားအျပင္၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလးစားလိုုက္နာမႈမရွိရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ 

အခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္းတခ်ဳိ႕မွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆည္ေျမာင္းနည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား၏အမိန္႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရ၏။ 

ျဖစ္ရပ္္(၁)။  ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ တင္ျပခဲ့သည္မွာ တိုင္းမွဴးေဟာင္းတစ္ေယာက္သည္ ဧက(၂၀၀၀)ကို ဆည္ေရ 

ေပးလိုၿပီး ထို ဧက(၂၀၀၀)ျပည့္ရန္အတြက္ (၆၃)ဧကသာက်န္ေနေသး၏။ ထို႔အတြက္ စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အမွားအယြင္း 

မ်ားျဖင့္ ထိုေရေပးရန္လိုေသာ ေနရာမ်ားသို႔ေရေပးရန္ တူးေျမာင္းတူးခဲ့၏။ ထို႔အတြက္ရလဒ္မွာ ေတာင္က်ေရမ်ား 

အရွိန္ျဖင့္ စီးဆင္းလာသည့္အခါ တူးေျမာင္းက်ဳိးေပါက္ၿပီး လယ္ယာေျမမ်ား မၾကာခဏေရႀကီးမႈျဖစ္ေပၚေစခ့ဲ၏။ 

ျဖစ္ရပ္(၂) ။  ဆည္ေျမာင္းဥပေဒတြင္ ဆည္ေရကို ေဘးမွပိုက္မ်ားျဖင့္ သြယ္တန္းၿပီးေသာ္၄င္း၊ စုပ္ယူျခင္းအားျဖင့္ 

မယူရဟုပါရိွ၏။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးေရာက္ရိွလာေသာအခါ အခ်ဳိ႕လယ္ယာေျမမ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 

မစိုက္ပ်ဳိးသနည္းဟုေမးၿပီး လယ္သမားမ်ားကို ဆည္ေရစုပ္ယူေစၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေစခဲ့၏။ ထိုအတြက္ ဤကိစၥရပ္မ်ားသည္ 

ဆည္ေျမာင္းဥပေဒအရ လိုက္နာမႈမရိွေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္၏။ 

ျဖစ္ရပ္(၃) ။ တူးေျမာင္းနံေဘးရွိေျမမ်ား၌ တိုးခ်ဲ႕စိိုက္ပ်ဳိးဧကမ်ားအျဖစ္ ဝန္ႀကီးက ေကာက္ပဲသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးရန္ ခြင့္ျပဳခ့ဲ၏။ 

ထို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ တူးေျမာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရာ၌ အခက္အခဲရွိပါသည္။ 



 

 

ဝန္ထမ္းဦးေရလုံေလာက္ျခင္းမရိွသည္မွာလည္းအကန္႔အသတ္တစ္ခုျဖစ္၏။ . . .  

ၿမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနတစ္ခုမွတင္ျပခဲ့သည္မွာ ယင္းတို႔တြင္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရမွာ လံုေလာက္မႈ 

မရိွေၾကာင္းႏွင့္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခအကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ တူးေျမာင္းဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္းမငွားရမ္းႏိုင္ပါ။ တူးေျမာင္းဝန္ထမ္း 

မ်ားကို ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္(၆၅၀၀၀) မ ွ(၈၀၀၀၀) ထိ ေပးရပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္မွာ 

ရန္ပံုေငြ အလံုအေလာက္မရွိမႈေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းဦးေရ၏ (၇၅%)ကို ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲရပါသည္။  

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန   
ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းဦးေရမွာလည္း မတူညီၾကေပ။ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာ 

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဌာနမွဴးတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးဌာနကို ပညာရွင္ (၃၆)ေယာက္ႏွင့္ 

အျခားဝန္ထမ္း (၃)ဦး အဖြဲ႔ဝင္စုစုေပါင္း (၃၉)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ 

အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားဆုံး (၂၉)ဦးမွ အနည္းဆံုး (၁၁)ဦးသာရွိသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရ၏။ 

ဇယား(၃၄) - ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းဦးေရ   

ၿမိဳ႕နယ္   ဝန္ထမ္းဦးေရ   

ေရတာရွည္   ၁၁  

တပ္ကုန္း   ၂၉  

စဥ့္ကူး    ၁၂   

ပုလဲ   ၂၉  
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၃၈ The study do not get much information from the township land record department because of the time limitation despite that the 
researchers had a chance to meet with three township head of department of land record department. 

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏လိုအပ္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား 
ၿမိဳ႕နယ္(၂)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားမလံုေလာက္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ ယင္းတို႔၏ဌာနအားလံုးတြင္ ရန္ပံုေငြ 

မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရကို ခန္႔ထားမႈမရွိပါ။ ထိုလစ္ဟင္းေသာ 

အလုပ္တာဝန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကုိးကားေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုကိစၥကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစ၏။ 

“ေလာေလာဆယ္မွာ လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴးတစ္ေယာက္ဘဲရွိပါတယ္။ ဒုလက္ေထာက္ဦးစီးမွဴးရာထူးအတြက္ ရွိသင့္တဲ ့
အေရအတြက္မွာ (၉)ေယာက္ျဖစ္ေပမယ္႔လည္း ယခုလက္တေလာမွာ(၂)ဦးသာ ခန္႔ထားပါတယ္။ ဒုလက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး 
(၂၄)ေယာက္ရွိရမည့္အစား (၇)ေယာက္သာခန္႔ထားခဲပ့ါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အငယ္တန္းစာေရးတစ္ေယာက္ကို 
ခန္႔ထားႏိုင္ေပမယ္႔ ယခုထက္တိုင္ခန္႔ထားႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ရ႕ဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဝန္ထမ္းဦးေရ 
(၃၁)ဦးရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ (၁၂)ဦးသာရွိပါတယ္။ 

ဝန္ႀကီးဌာန၏မူဝါဒေရးရာကုိအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း   

ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးရံုးမ်ားက တင္ျပခဲ့သည္မွာ ယင္းတို႔၏လ႕ူအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကို အက်ယ္တဝင့္ 

အသံုးခ်ခံခဲ့ရ၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ရေသာကိစၥရပ္မွာ ပုလဲသြယ္စံျပစုိက္ခင္းမ်ားကိုစိုက္ပ်ဳိးရာ၌ ထိုေနရာသို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား 

ေရာက္ရိွေနၾက၍ ရံုး၌ဝန္ထမ္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္လံုေလာက္စြာမရွိပဲျဖစ္ေနရ၏။ 

ေျမယာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၃၈   
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေျမကုိ 

မွတ္ပံုတင္ရန္၊ ေျမႀကီး၏အရည္အေသြးကိုသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို “လယ္”၊ “ယာ” စသည့္ျဖင့္ အမ်ဳိးအစား 

ခြျဲခားေပးရန္၊ မည္သည့္ေျမအမ်ဳိးအစားအတြက္ ေျမဆီေျမႏွစ္အေပၚမူတည္၍ မည္သည့္အပင္မ်ားကို စုိက္ပ်ဳိး၍ မည္မွ် 

ထြက္ရွိ၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ကို ပံုမွန္ေထာက္လွမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အကယ္၍မလံုေလာက္ပါက စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧရိယာ 

အသစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္တို႔ျဖစ္၏။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ေျမယာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ 

ေျမစာရင္းဌာနအဖြဲ႔အစည္း၏ဖြဲ႔စည္းပံုျဖစ္၏။ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ 

စာရင္းကိုင္(၁)၊ (၂)၊ (၃) တို႔ အျပင္လက္ႏွိပ္စက္စာေရးႏွစ္ဦး စသည့္ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ 
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ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မီတီ  (ACC) 
 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ေျမစာရင္းဌာနရိွ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ ACC သည္ အမွန္စင္စစ္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ္ႈေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ဌာန 

(၄)ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ကုိသိရွိခဲ့ရ၏။ ထိုဌာနမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန၊ 

ဆည္ေျမာင္းဌာနႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေရးႏွင့္ေျမစာရင္းဌာနတို႔ျဖစ္၏။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီကို 

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အဖြ႕ဲေခါင္းအျဖစ္ေဆာင္ရြကလ္်က္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွဴးက 

အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ပါသည္။ ACC ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျဖစ္သည္ကို 

သိရွိခဲ့ရ၏။ 

 ေျမႏွင့္ေရ ရႏိုင္ေျခေပၚအေျခခံ၍ စိုက္ပ်ဳိးမႈႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 ထုတ္လုပ္မႈကိုျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အထြက္တိုးေစရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေျဖရွင္းေပးျခင္း   

(ဥပမာ - ေရႀကီးမႈ) 

 ေက်းရြာမ်ားအၾကားတြင္ဆည္ေရႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေပၚေပါက္လာေသာအျငင္းပြါးမႈမ်ားကုိေျဖရွင္းေပးျခင္း

တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္ဌာန(၃)ခု၏ဦးစီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ACC သည္ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မဟုတ္ပါ။ တကယ္တန္း ACC သည္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားလည္း 

ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပါ။ လက္ေတြ႕၌ ACC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ (၂)ပတ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္သာေတြ႕ဆံုၾက၏။ အထူးသျဖင့္ 

အျခားၿမိဳ႕နယ္ဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႕ရဲ၊ တရားေရး၊ အေကာက္ခြန္စသည့္ဌာနမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး 

အစည္းအေ၀းမ်ား၌သာေတြ႕ၾက၏။ ေရတာရွည္ရွိ ACC ၏ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအဆိုအရ ထိုအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ လူခ်င္းရင္းႏွွီးၾကသည္ဟူ၍ျဖစ္၏။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေလ့လာခ်က္အရ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္မွာ တပ္ကုန္းရွိ ACC သည္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အုပ္စုခြဲ 

ရံုးမ်ားဖြဲ႔စည္းၿပီး ထိုအဆင့္ခံအဖြ႔ဲမ်ားကို အေျခတည္၍ ယင္း၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ 



 

 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ကုိေတြ႕ရ၏။ အုပ္စုခဲြရံုးတိုင္း၌ ဌာနမွဴးတစ္ေယာက္က ဦးစီးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္၍ 

အျခားဌာနမ်ားမွ လက္ေထာက္မ်ား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ လယ္ယာေျမမွဴးမ်ား၊ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမ်ားျဖင့္ တဆင့္ခံ ACC ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾက၏။ ယင္းတို႔သည္ တနဂၤေႏြေန႔ 

နံနက္ေစာေစာတိုင္းေတြ႕ဆံုၾကၿပီး လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ကာ ယင္းတို႔၏အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးေစ၏။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါျဖစ္ရပ္မွ ေဖၚျပသည္မွာ လူအမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔အစည္း (၃)ခုထံမွ မည္ကဲ့သို႔ရရွိႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္ ေရႀကီးႏို္င္ေျခရိွမႈကို 

ေဖာ္ျပ၍ ဌာန(၃)ခုႏွင့္ မည္သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္းတို႔ျဖစ္၏။ 

ျဖစ္ရပ္။  လူအမ်ား၏ျပႆနာမ်ားတင္ျပမႈမ်ားေပၚ၌ ACCသည္ မည္က့ဲသုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ပုံ  

လယ္ယာေျမမ်ားေပၚ၌ ရထားလမ္းအသစ္ေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ပိုေနသည့္ ဆည္ေရထြက္ရန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို 

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ၏။ သက္ဆိုင္ပတ္သက္ေနေသာ လယ္သမားမ်ားက ဤကိစၥကို အဖြဲ႔ခြရဲံုး၌ျပဳလုပ္ေသာ ACC ၏ 

အဖြဲ႔ခြအဲစည္းအေ၀းတစ္ခု၌တင္ျပခ့ဲသည္။ ပိုေနေသာဆည္ေရရရန္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးရန္ 

ကမ္းလွမ္းခဲ့၏။ ထိုလယ္သမားမ်ား၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ေသာအေနျဖင့္ မၾကာမီတြင္ ACC သည္ 

ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့၏။ ထိုေနာက္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ACC ၏ ဌာန(၃)ခု 

အၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ လိုအပ္သည့္ကိစၥမ်ား အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္ေတာင္းခဲ့သည္။ 

ေျမစာရင္းဌာနက ေျမတိုင္းသည့္ကိစၥကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဆည္ေျမာင္းဌာနက စက္မ်ား၊ နည္းပညာရပ္မ်ားျဖင့္ 

အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့၏။ ဤနည္းအားျဖင့္ မိုးစပါးစိုက္ပ်ဳိးရာသီမတိုင္မီ လယ္သမားမ်ား၏ျပႆနာမ်ားကုိ 

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့၏။       

အခန္း (၇) : လြတ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား တုိင္ပင္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ား 

၇.၁ ။ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား  
ဤစီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားရယူရန္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္သုေတသန အဖြဲ႔မ်ား 

သည္ ရပ္ကြက္အဆင့္၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို အုပ္စုသံုးစုခြ၍ဲ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ လူမႈစီးပြားေရးအဖြဲ႔မ်ား 

(ေျမယာမ့ဲစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ား)၊ ေက်းရြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားနွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လူမႈစီးပြားေရးအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ သုေတသီမ်ားသည္ အႀကီးစား၊ အလတ္စားနွင့္ အငယ္စားလယ္ယာလုပ္သားမ်ားနွင့္ ေျမယာမ့ဲလုပ္သားမ်ား 

တို႔ႏငွ့္ေတြ႕ဆံုခဲသ့ည္။ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္မူ လူမႈေရးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္သုေတသီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္သည့္ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အလြန္ဆင္းရဲလွသည့္ ေျမယာမဲ့အလုပ္သမားမိသားစုမ်ားနွင့္ ဒုကိၡတ (သို႔) နာမက်န္းသူမ်ားကို 

ျပဳစုရသည့္တာဝန္ကိုပါထမ္းေဆာင္ေနရေသာ ေျမယာအနည္းငယ္သာပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္သမားမိသားစုမ်ား ႏင့္ွ 

ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ 

ေရအသံုးျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ (ေျမာင္းေခါင္း)၊ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၊ ေျမယာႀကီးၾကပ္ေရး 

ေကာ္မတီ၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ား စသျဖင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

၇.၁.၁ ဗမာမဟုတ္ေသာျပည္သူမ်ားနွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း    

လြပ္လပ္ေသာ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို ေဒသခံေက်းရြာမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ 

ေက်းရြာမ်ားရိွ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာျပည္သူမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ သုေတသီ 



 

၃၉ Islamic people are considered as non-Bamar by most Bamar people despite that some Islamic people including those the SA 
teams met during the study consider themselves as Muslim Bamar. 

မ်ားသည္ ဗမာမဟုတ္ေသာေဒသခံ ၅ ဦးႏငွ့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ (၈) ဦးတို႔အားေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း 

ေျဖၾကားသူမ်ားနွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ အနည္းငယ္အစိတ္အပိုင္းသာရွိသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း ကနဦး စားပြဝဲိုင္းတြင္ 

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ စာေပစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းဗဟုသုတၾကြယ္ဝေသာ ေဒသခံမ်ားႏငွ့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း တို႔မ ွ

တစ္ဆင့္ ဆည္ေရသြင္းႏိုင္ေသာဧရိယာမ်ားမွ လူဦးေရဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားမ်ားကိုစိစစ္ရာမွ ဆည္ေရေပးသြင္းႏိုင္ေသာ 

ဧရိယာေဒသတြင္ လူမ်ိဳးစုအနည္းငယ္သာ ရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။  

လူမႈေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္သုေတသီမ်ားသည္ ေလ့လာခ့ဲေသာ ဆည္ေရသြင္းဧရိယာမ်ားမွ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား 
မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား  
ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား။  ေရတာရွည္ရွိ အိမ္ေထာင္စု (၁၉၅) စုရိွေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ ကရင္အိမ္ေထာင္စု (၄) ခု 

ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ယင္းတို႔သည္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ၾကျပီး ျခံတစ္ခုထဲတြင္စုေပါင္းေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ မ်ိဳးဆက္ (၃) ဆက္ 

တိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ အငယ္စားလယ္ယာမိသားစုမ်ားျဖစ္ၿပီး လူမႈေရးအကဲျဖတ္သုေတသီမ်ားသည္ ၎တို႔အနက္ 

မ ွ (၂) ဦးႏငွ့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသတြင္ အေျခတက်ျဖစ္ေနၾကျပီး ယင္းတို႔၏ 

ဘာသာေရးဆိုင္ရာယံုၾကည္မႈ၊ လိုက္နာမႈမ်ားကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားပင္ ေမ့ေပ်ာက္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိ 

ထားသည္။ ယင္းတို႔သည္ ကရင္ဘာသာစကားကိုလည္း မေျပာတတ္ၾကေပ။  

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကရင္မိသားစုအျဖစ္ (၄) စသုာက်န္ရိွၿပီး တျခားကရင္ေတြမရိွေတာ့ပါဘူး။ ကရင္ရုိးရာ ဘာသာေရး ဓေလ့ 
ထံုးတမ္းေတြလည္း မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဗုဒၶဘာသာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ကရင္စကားလည္း မေျပာတတ္ 
ေတာ့ပါဘူး” (ကရင္လူမ်ိဳးေျဖၾကားသူတစ္ဦး)      

ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား။  လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္သုေတသီမ်ား ေလ့လာစဥ္အတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားမွာ 

ေဒသခံ ေက်းရြာမ်ားမွမဟုတ္ပါ။ အနီးအနားရွိအိမ္ေထာင္စု (၂ဝ၀) ေက်ာ္ရွိေသာ “မွန္စီ” ဟုေခၚေသာရြာႀကီးတစ္ရြာမွ 

ျဖစ္သည္။ ၎ေက်းရြာတြင ္ ရွမ္းအိမ္ေထာင္စု (၁၀) စုရွိၿပီး အားလံုးမွာ အႀကီးစား လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ 

ယခုလက္ရွိေက်းရြာ၏ တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္မွာလည္း ရွမ္းလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ဘိုးဘြားမ်ားလက္ထက္မွစ၍ 

၎ရြာတြင္ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ မ်ိဳးဆက္ (၃) ဆက္ ရွိျပီျဖစ္သည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ 

ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ ရွမ္းလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသား (၂) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (၁) ဦး၊ စုစုေပါင္းရွမ္းလူမ်ိဳး (၃) 

ဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေျဖၾကားသူသည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အေျခတက်ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း 

မိမိကိုယ္ကို ဗမာဟုပင္ ထင္ျမင္ထားေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔သည္ ရွမ္းစကားကိုလည္း မေျပာဆိုေတာ့ေခ်။  

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ကဒီမွာပဲေမြးၿပီး၊ ဒီမွာပဲႀကီးျပင္းလာတာပါ။ ေက်ာင္းလည္းဒီမွာပဲတက္ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို 
ရွမ္းလို႔ေတာင္မခံစားရေတာ့ပါဘူး။ ျဖဴးမွာရွိတဲ့ကြ် န္ေတာ္တို႕အမ်ိဳးေတြက အဲဒီမွာ ဆြာကလာတဲ့ဗမာေတြလည္းရွိေၾကာင္း 
ေျပာျပပါတယ္” (ေမာ္စီရြာရိွအသက္ ၅၀ အရြယ္ ရမွ္းလူမ်ိဳးတစ္ဦး)  

အစၥလာမ္လူမ်ိဳးမ်ား၃၉:  လူမႈေရးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္သုေတသီမ်ားသည္ အစၥလာမ္လူမ်ိဳးမ်ားႏငွ့္ ရြာနွစ္ရြာတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ ့

သည္။ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံေက်းရြာမွ တစ္ဦးနွင့္ တပက္ုန္းမွ ေဒသခံေက်းရြာ၏ အိမ္နီးခ်င္းရြာတစ္ရြာမွတစ္ဦးတို႔ 

ျဖစ္ၾကသည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အစၥလာမ္ လူမ်ိဳးစုစုေပါင္း (၈) ဦးႏင့္ွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

အလတ္စားလယ္သမား (၆) ဦး၊ အေသးစားလယ္သူမအမ်ိဳးသမီး (၁)ဦးနွင့္ ေျမာင္းေခါင္းအဖြ႕ဲမ ွ အႀကီးစားလယ္ယာ 

လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦး။ ၎တို႔သည္ ထိုေဒသတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ မ်ိဳးဆက္ (၃-၄) ဆက္တိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ စဥ့္ကူးရွိ  



 

၄၀ The Right of Way is termed in Burmese as “Sae Myaung Nae Namate/Sae Myaung Area”. And the people also locally used that 
word. 

ေဒသခံ ေက်းရြာတြင္ အစၥလာမ္လူမ်ိဳးအိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း (၁၀၀) နီးပါးရွိၿပီး တပက္ုန္းရွိေက်းရြာမွာမူ အစၥလာမ္ 

ေက်းရြာပင္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာစဥ္အတြင္း ေျဖၾကားခဲ့ေသာ မူဆလင္ မ်ားမွာ မိမိကိုယ္ကို မူစလင္ဗမာဟု ယူဆထားၾက 

သည္။ (အပိုင္း-၃) - လူမႈစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ လူမႈစီးပြားေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။ 

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈတြင္ လူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာစိစစ္မႈကုိ PO 4.10 ေအာက္ရိွ FS ဆုိင္ရာ 
အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္စံႏွဳန္းအရ ျပဳလုပ္ရန္။ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လူနည္းစုမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ယင္းတို႔သည္ ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ 

ရင္ႏီွးကၽြမ္းဝင္ ေနၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားၾကသည္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျဖစ္ရန္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရ္ိွစစ္ေဆးေသာ အေသးစိတ္စိစစ္မႈကို လူမႈေရးအကဲျဖတ္အဖြဲ႔၏ေအာက္တြင္ မလုပ္ေသးပဲ 

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မႈ မူဝါဒ PO အမွတ္ ၄.၁၀ အရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးအစီအစဥ္မွ လႊမ္းျခံဳမႈရိွေသာေဒသမ်ားနွင္ ေရွ႕ေျပးေျမယာတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ FS ၏ အစိတ္ 

အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ္ ု စိစစ္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္းအၾကံေပးထားသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 

မူဝါဒကုိျဖစ္ေပၚေစေသာ IP အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္လႊမ္းျခံဳနုိင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ရွိနိုင္သည္ (သို႔) 

စုေပါင္း၍ပါဝင္ေနပါသည္ကိုဆံုးျဖတ္နိုင္သည္။  

၇.၂ ။ စီမံကိန္းအေပၚ ျပည္သူတုိ႔၏အျမင္မ်ား 

၇.၂.၁ ေရသြင္းတူးေျမာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း 

ေလ့လာခ့ဲေသာ ေက်းရြာမ်ားမွျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မတူညီေသာလယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးပုံစံမ်ား၊ 

လူမ်ိဳးဘာသာကြျဲပားမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း ေရသြင္းတူးေျမာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမည့္အစီအစဥ္ကုိ ေယဘုယ် 

အားျဖင့္ၾကိဳဆုိၾကသည္။ အားလံုးနီးပါးပင္ ထိုအစီအစဥ္အေပၚတြင္ ၎တို႔၏ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးလိုစိတ္၊ ပူးေပါင္း 

ပါဝင္လိုစိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေတြ႕ရဆံုးေသာျပည္သူမ်ား၏ ေဖၚျပခ်က္မွာ တူးေျမာင္းမ်ားမွ 

ေရရရိွမႈကို ေကာင္းမြန္စြာေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေစလိုျခင္းနွင့္ ထိုသို႔ျဖစ္မည္ဆိုပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။  

အမ်ားစုမွ တူးေျမာင္းမ်ားကုိျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္ အုတ္၊ ကြန္ကရစ္မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳရန္အၾကံေပးသည္။ 

ပုိမုိအေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ေျမဧက (၂)ဧက (သုိ႔) ထုိ႔ထက္နည္းေသာဧကသာပုိင္ဆုိင္ေသာ အေသးစား 

လယ္သမားမ်ားသည္ အျခားလယ္သမားမ်ားက့ဲသုိ႔ မဟုတ္ဘဲေရတူးေျမာင္းေဆာက္လုပ္ပါက ၎တုိ႔၏ ေျမမ်ား 

ဆုံးရႈံးရမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားသည္ (ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား ႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအပါအဝင္) တူးေျမာင္းလမ္းေၾကာင္းေျမပုံကုိၾကိဳတင္ ဆြထဲားၿပီးျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရတူးေျမာင္းမ်ား၊ 

ေခ်ာင္းမ်ားကုိလည္းေဖာ္ျပထားေၾကာင့္နွင့္ ၎ကုိလယ္သမားမ်ားကလည္း လက္ခံထားျပီျဖစ္သည့္အတြက္ တူးေျမာင္း 

တုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္အတားအဆီးမ်ားမရိွနုိင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။  

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးရြာသူရြာသားမ်ားမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။  

“အုတ္၊ ကြန္ကရစ္နဲ႔ေဆာက္ထားတဲ့ တူးေျမာင္းေတြဟာအေကာင္းဆံုးပံုစံမ်ားျဖစ္သင့္ၿပီး ေရေျမာင္း၊ ေရလမ္းေၾကာင္းေတြ 
ကိုလည္း စနစ္တက်ေဆာက္လုပ္သင့္ပါတယ္” (ကရင္လူမ်ိဳး အေသးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - ေရတာရွည္) 



 

 

 “တူးေျမာင္းေတြကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ လူေတြေရေတြကို မခိုးယူနိုင္ေအာင္ အုတ္တို႔၊ ကြန္ကရစ္တို႔နွင့္ 
ေဆာက္လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လယ္သမားေတြသြားလာရာမွာ တူးေျမာင္းကို ျဖတ္ၿပီးမွတစ္ဆင့္မသြားရေအာင္ ၁၂ 
ေပ ေလာက္က်ယ္တဲ့ တံတားတစ္စင္းကိုတူးေျမာင္းတစ္ဖက္ဆီထိုးထားသင့္ပါတယ္” (အလတ္စားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - 

ေရတာရွည္) 

 “ကြ်န္ေတာ္တို႔သာေရအလံုအေလာက္ရမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျမကို ေပးသံုးဖို႔အသင့္ပါပဲ”  
(အငယ္စားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - ပုလဲၿမိဳ႕နယ္) 

 

 “တူးေျမာင္းကိုစနစ္တက်ျပဳျပင္မြမ္းမံမယ္ဆိုရင္ေကာင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲေျမေတြကိုလည္း ေရေျမာင္းေတြလုပ္ဖို႔ 
ဖယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္” (အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - စဥ့္ကူး)  

  “ကြ်န္ေတာ္တို႔ရ႕ဲေျမေတြကို တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာေရပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကိုေျပာင္းလဲဖို ႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ ့
ေရေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အတြက္ေပးပါမယ္။” (အေသးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္)  

 “တူးေျမာင္းကိုျပဳျပင္တာဟာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လယ္သမားေတြတူးေျမာင္းကို ထပ္ျပင္ေနစရာမလုိေအာင္ 
လုပ္ေပးပါ။ အရင္တုန္းကဆို ဆည္ေျမာင္းဌာနက တူးေျမာင္းေနရာကုိပဲမွတ္သြားတာပါ။ ၿပီးေတာ့ လယ္သမားေတြ 
ကိုယ္တိုင္ တူးခဲ့ရပါတယ္။” (အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - ပုလဲၿမိဳ႕နယ္) 

လယ္သမားအမ်ားစုသည္ ေရေျမာင္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းကုိၾကိဳဆုိသည္ဟု ေျဖၾကားခ့ဲေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕က ၎သုိ႔ 

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံနည္းဗ်ဴဟာက်က်စနစ္တက်လုပ္ရန္ အၾကံေပးသက့ဲသုိ႔ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေရေျမာင္း 

တည္ေဆာက္ရန္ ဖယ္ေပးလုိက္ရေသာေျမေနရာမ်ားအတြင္း ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆုိရန္စဥ္းစားေနၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 

အခ်ိဳ႕ကလည္း ေရတူးေျမာင္းသည္ တျဖည္းျဖည္း တုိက္စားခံရျပီးေနာက္ယင္းတုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကုိပါ 

တုိက္စားသြားမည္ကုိစုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ 

“ေရေျမာင္းတည္ေဆာက္မႈဟာေကာင္းပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္းေျမယာေတြကိုပံ့ပိုးခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အကယ္၍ 
ေရေျမာင္းကတိုက္စားခံရျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔လယ္ယာေျမေတြကိုပါ ထိခိုက္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာ ရွိလာနိုင္ပါတယ္”  
(အေသးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - စဥ့္ကူး)   

ေက်းရြာအတြင္းမွအလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ား 

ရလာနုိင္ရာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္လည္းအလုပ္ပုိမုိရလာနုိင္သည့္အတြက္ အစီအစဥ္ကုိၾကိဳဆုိၾကပါသည္။ ေရအကန္႔အသတ္ 

ျဖင့္သာ ရႏုိင္ေသာရြာမ်ားအေနျဖင့္ ယခုမုတ္သုန္တစ္ရာသီစာ ေကာက္ပဲသီးနံွမ်ားသာစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ 

မုတ္သုန္ရာသီ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ပါ အခက္အခဲရိွတတ္သည္။ ရလာဒ္အေနျဖင့္ ထုိေက်းရြာမ်ားရိွ အလုပ္သမားသည္ 

ေႏြရာသီ ကာလတြင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ရျခင္း၊ လုပ္ခအနည္းငယ္သာခံစားရျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။  

 “တကယ္လို႔မ်ားေရေျမာင္းေတြ ပုိေကာင္းလာၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရရရိွလာရင ္ ကြ်န္မတို႔ေတြ အလုပ္ပိုရလာပါမယ္။ 
ယခုကြ်န္မတို႔ရြာမွာ စပါးသီးႏွံ တစ္မ်ိဳးပစဲိုက္ပ်ိဳးၾကျပီး ကြ်န္မတို႔ကေတာ႔ ေဆးရြက္ၾကီးစိုက္ပ်ိဳးသူေတြဆီမွာ အလုပ္ 
လုပ္ၾကရပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔တစ္ရက္ကို ၇၀၀ က်ပ္ပဲရပါတယ္။ (ယင္းတို႔သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက ၂၀၀၀ 
က်ပ္မွ ၂၅၀၀ က်ပ္အတြင္းရရွိၾကသည္။)” (အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားတစ္ဦး - တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္)  

ေလ့လာခဲ႕ေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ ၾကိဳဆုိလက္ခံသည့္လကၡဏာမ်ားရိွေသာ္လည္း မာလဲနတ္ေတာင္ေရကာတာ 

ေအာက္ရိွ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္မွေက်းရြာတစ္ရြာသည္ ယင္းတုိ႔ေရတူးေျမာင္းေကာင္းမ်ားလုိခ်င္ေသာ္လည္း ဤစီမံကိန္းအေပၚတြင္ 



 

 

စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယင္းတို႔သည္ မာလနဲတ္ေတာင္ေရကာတာ၏ ညာဘက္ 

အဓိကေရေျမာင္းႏငွ့္ ဆက္ေနေသာ DO4A အေဆာက္အအံုေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေန 

ရြာသူရြာသားမ်ား၏အဆုိအရ DO4A မွာ အမွန္တကယ္တြင္ ကုန္းျမင့္မွဆင္းလာေသာေရစီးေၾကာင္းကိုဆန္၍ 

ေဆာက္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္နည္းပညာဆိုင္ရာျပႆနာရိွၿပီးကုန္းျမင့္ေပၚမွေရမ်ား အရွိန္ႏႈန္းအျပည့္ျဖင့္ဆင္းလာတိုင္း၊ 

ေရတူးေျမာင္းက်ိဳးသြားၿပီး ေအာက္တြင္ရွိေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကိုဖ်က္စီးပစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ တူးေျမာင္းကုိ 

လယ္ယာေျမဧက ၆၃ ဧက အထိ ေရေပးႏိုင္ရန္ေဆာက္လုပ္ထားေစပါသည္။ အဆိုးဆံုးအခ်က္မွာ DO4A မရွိခင္က 

ၾကံစိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျမယာေပၚတြင္ၾကံစိုက္ပ်ိဳးမႈကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ရျပီး ဆည္ေရသြင္း 

အစီအစဥ္အရစပါးစုိက္ရန္ညႊန္ၾကားခံရေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ထိုရြာသည္ စီးပြားေရးအက်ဘက္နွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၎ေက်းရြာရွိလယ္သမားမ်ားသည္ အစီအစဥ္အေပၚတြင္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိၾကျပီး ယင္းတို႔ စိုးရိမ္ေနသည္မွာ 

အစီအစဥ္မွ အႏတု္လကၡဏာေဆာင္ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ကိုျဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ အကယ္၍ 

စီမံကိန္းသည္ ၎တို႔အတြက္စိုက္ပ်ဳိးေရမ်ား မေပးပို႔ႏုိင္လွ်င ္ ယင္းတို႔ကိုဒုကၡေပးေနေသာလက္ရွိ DO4A ကို 

ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ပိုမိုလိုလားေၾကာင္းပြင္႕လင္းစြာေျပာၾကားၾကသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ အစီအစဥ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ယင္းတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ကိုးကားထားျခင္းျဖစ္သည္။  

“အဓိကေရတူးေျမာင္းနဲ႔ နီးတဲ့လယ္သမားေတြက အက်ိဳးအျမတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ လူမ်ားအေနနွင့္ 
အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားရိွ သူမ်ားထံလည္း ေရေရာက္ေအာင္ေသခ်ာျပဳလုပ္ရင္ ေကာင္းပါလိမ့္မယ္”  
(အေသးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္ေသာအမ်ိဳးသမီမ်ား - ငယ္ေတာင္ရြာ)။  

“အကယ္၍တူးေျမာင္းေတြကိုေသခ်ာမျပဳျပင္နုိင္ရင္ DO4A တူးေျမာင္းကိုလည္းေရႊ႕လိုက္သင့္တယ္” 

(အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - ငယ္ေတာင္ရြာ) 

ဆည္ေရသြင္း၍မရေသာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း ဆည္ေရသြင္းေဒသမ်ားမွ အႏုတ္လကၡဏာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္နုိင္မႈမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ အေရွ႕ပဲခူးတြင္ေနထိုင္ေသာ ေဒသတြင္း ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳး 

ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား တည္ရွိေနထိုင္ၾကျပီး ေဆြးေႏြးခဲဖ့ူးေသာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက 

ယင္းတို႔သည္ ရန္ကုန္ေဒသရွိလယ္ယာေျမမ်ားသို႔ေရေပးေသာမိုးယြန္းႀကီးဟုေခၚေသာ ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္၏ 

အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရိွေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ မၾကာခဏ 

ၾကံဳေတြ႕ရသည္မွာ ထိုဆည္ေျမာင္းမ်ား၏ ေရပိုလႊဲမ်ားမွ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈၾကံဳေတြ႕ရျပီး ေသာ္လည္း 

အခ်ဳိ႕ေသာအျခားဆည္မ်ားမွာမူ အထူးသျဖင့္ မုိးရာသီတြင္ပင္္ ေရကိုေကာင္းစြာရယူႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ရလဒ္ အက်ိဳးဆက္ 

အေနျဖင့္ ၎ေဒသရွိလူမ်ားသည္မိုးရာသီမ်ားတြင္ ေနအိမ္နွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါေရႀကီးမႈဒဏ္ခံရျပီး အနွစ္ ၂၀ 

ေက်ာ္အတြင္း အႀကီးဆံုးေရႀကီးမႈမ်ားနွင့္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။  

၇.၂.၃ ေရခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚ ျပည္သူတုိ႕၏အျမင္မ်ား 

ေျဖၾကားသူလယ္သမားအမ်ားစုမွာ ေရခြန္ေပးေဆာင္လုိၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ပုိမုိအေရးႀကီးေသာ 

အခ်က္မွာ ေရအရနည္းေသာ ရြာမ်ားမွလူအမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ေရလုံေလာက္စြာရမည္ဆုိလွ်င္ ယခုေပးေနရသည္ထက္ 

ပုိေပးလုိၾကပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခြန္ကိုပိုမိုေပးေဆာင္လိုၾကသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းတို႔သည္ စပါးကိုအဝီစိတြင္းမ်ားမွပန္႔ျဖင့္စုပ္ယူ၍စိုက္ပ်ိဳးရာမွ တစ္ဧကအတြက္ က်ပ္ 

(၂၀၀,၀၀၀) နီးပါး ကုန္က်ေသာၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လယ္သမ်ားအမ်ားစု၏ သေဘာအရ ယခုလက္ရွိတြင္ (၁၉၅၀) က်ပ္၊ 

(၂၀၀၀)က်ပ္ ႏႈန္းမွာ မွန္ကန္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာလည္း ယင္းတို႔သည္ 



 

 

ယခုေပးေနေသာ အေရအတြက္ ထက္ တစ္ဆခြဲ တိုး၍ သီးႏွံတစ္မ်ဳိးအတြက္ ၃၀၀၀ နီးပါးတိုးေပးလိုေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။ 

သို႔ေသာ္ အေသးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားမ ွ ၎တို႔သည္ (၂၀၀၀) က်ပ္ထက္ပိုမေပးလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၎တို႔က တစ္ညီတစ္ညာျဖင့္ ေရခြန္ထပ္တိုးေပးရမည္ဆိုပါက ကိုယ္ပိုင္စတင္လုပ္ကိုင္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ 

မကုန္က်လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသာ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ ေရခြန္ေကာက္ခံမႈအေပၚ မတူညီေသာ 

အျမင္မ်ားကို ကိုးကားထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ဆည္ေျမာင္းေရမ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲမရွိဘူးဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၃၀၀၀ က်ပ္ ဝန္းက်င္ေရခြန္ေပးႏိုင္ပါတယ္။” 
(အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - ေရတာရွည္) 

“တစ္ဧက (၂၀၀၀) က်ပ္ဆိုတာမွ်တမႈရိွပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ဧကအမ်ားႀကီးပိုင္ဆိုင္တဲ့သူေတြအတြက္ 
အမ်ားႀကီးေပးဖို႔ ခက္လို႔ပါပဲ။” (အလတ္စားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - ေရတာရွည္) 

 “အကယ္၍မ်ားေရအလံုအေလာက္ရလို႔ရွိရင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ (၃၀၀၀)ကေန (၅၀၀၀) က်ပ္ေပးပါမယ္။” 
 (အလတ္စားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - ေရတာရွည္) 

 

 “ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရအလံုအေလာက္ရရင္ တစ္ဧကကို ၅၀၀၀ က်ပ္လည္းေပးႏိုင္ပါတယ္” (အေသးစားလယ္ယာ 

လုပ္ကိုင္သူ - စဥ့္ကူး - ေရတင္စပါးစုိက္ပ်ိဳးသူ) 

လယ္သမားအခ်ိဳ႕မွ ေရခြန္ကုိ ၃နွစ္စာေကာက္ခံျခင္းသည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေၾကာင္း 

ေျပာပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရတာရွည္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အဆုိအရ ေရခြန္ကုိသုံးႏွစ္စာအတြက္ မၾကာမီ 

ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ဤတစ္ၾကိမ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွေရခြန္ေကာက္ခံေရးကုိတာဝန္ယူပါမည္။ 

ထုိက့ဲသုိ႔ေ၏ဆာင္ရြက္ပါက လယ္သမားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးသဖြယ္ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားသည္ 

ယင္းတုိ႔အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးသဖြယ္ျဖစ္ေနပုံကုိေျပာၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ေရခြန္ေတြကို (၃-၄) ႏစ္ွစာ ေကာက္ခံပါေတာ့မယ္၊ ကြ်န္ေတာ္သိသေလာက္အဲဒါဟာ တစ္ၾကိမ္ကို ၇၀,၀၀၀ က်ပ္ 
ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္သူေကာက္မွန္းလည္းေသခ်ာမသိပါဘူး။ လယ္သမားအမ်ားစုမွာ ႏႈန္းထား 
ျမင့္မားမႈေၾကာင့္အဲဒီတုန္းကမေပးနိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကလည္း တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူမႈမျပဳၾကပါဘူး။ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ သူတို႔ကေရကို လံုေလာက္ေအာင္မေပးနုိင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္”  (အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ 

အိမ္ေထာင္စုႀကီးမ်ားထမဲွတစ္စု၊ ထိုမိသားစုမွလူအခ်ိဳ႕ - ေရတာရွည္)   

၇.၂.၄ ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္  

ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္၄၀ မွာအဓိကေျမာင္းမႀကီး၏ ဗဟုိမွ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွ (၇၅)ေပ အထိျဖစ္ၿပီး DYs 

အတြက္ ေပ (၅၀) ႏွင့္ minors အတြက္ ေပ (၂၅) ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရိွမႈအရ လူအမ်ားက ဆည္ေျမာင္း 

နယ္နိမိတ္မ်ား ရိွေၾကာင္းကုိ သိရိွၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔သည္ ဆည္ေျမာင္းဧရိယာအကြာအေ၀း အတိအက်ကုိမူ 

မသိၾကေပ။ ေျမစာရင္းဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈတြင္ တူးေျမာင္းဧရိယာမ်ား 

မပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ 

တင္ျပခ်က္မ်ားအရ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တူးေျမာင္းအနီးမွမွတ္သားထားေသာ ေျမယာမ်ားသည္ ဆည္ေျမာင္း 

ဧရိယာအတြင္းရွိေျမယာမ်ားျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားက ၄င္းဧရိယာမ်ားသည္ ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ ရွိေၾကာင္း 



 

 

အသိအမွတ္ျပဳထားၾကေသာ္လည္း သီးႏွံမ်ားဆက္လက္စိုက္ပ်ဳိးေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လယ္သမားအမ်ားစုက 

တူးေျမာင္းမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္သည္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ သီးႏွံမ်ားကိုဖယ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ 

တြင္ လယ္သမားမ်ားက ၄င္းတိုိ႔ကိုယ္တိုင္ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးနယ္နိမိတ္မွာ ေျမပုံထဲတြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လယ္သမားမ်ားက တူးေျမာင္းဧရိယာမွျပဳျပင္ဆဲကာလအတြင္း ယင္းတို႔ဖယ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး 

ျပဳျပင္ၿပီးပါက ျပန္လည္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားထားသည္။ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဆည္ေျမာင္း 

နယ္နိမိတ္မွ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈေၾကာင့္ဖယ္ေပးရာတြင္ ရာသီတစ္ခု၏ေရပံံ့ပုိးမႈမတိုင္ခ်ိန္၊ သီးႏွံရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္မွာ 

ယင္းတို႔အတြက္ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 

“ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္မွာ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳးိမႈေတြရွိပါတယ္။ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖယ္ေပးရမွာပါ။ 
ဒါေပမယ့္ မုတ္သုနသ္ီးႏွံရိတ္ခ်ိန္၊ ေအာက္တိုဘာမွ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။” 
(အလတစ္ားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - ေရတာရွည္) 

“ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္အတြက္ ေျမယာအမွတ္အသားေတြ၊ ဆိုင္းဘုတ္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လယ္သမားေတြ 
ကေတာ့ ထိုေနရာေတြနားမွာ စိုက္ပ်ဳိးေနၾကတံုးပါပ။ဲ” (အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - စဥ့္ကူး) 

“ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္ထဲမွ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စိုက္ခင္းေတြရွိပါသည္။ လူေတြက သူတို႔စုိက္ပ်ဳိးလို႔မရမွန္း 
သိေပမယ္႔လည္း စိုက္ပ်ဳိးေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔သာ ေသခ်ာရွင္းလင္းျပမယ္ဆိုရင္ ဘာမွျပႆနာမရိွပါဘူး။” 
(ရြာႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦး - စဥ့္ကူး) 

“တူးေျမာင္း၏ေဘးႏွစ္ဖက္ ေပ(၅၀)ကို ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္အျဖစ္ ေျမယာအမွတ္အသားမ်ား လုုပ္ထားပါတယ္။ သူတုိ႔ 
ေျမယာကို လိုရင္ယူလိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ၿပီးရင္ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးမွာပါ။” (အေသးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - 

စဥ့္ကူး ) 

၇.၂.၅ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ား  

စဥ့္ကူးမွရြာမ်ား (မႏၱေလးေဒသ)၊ ပုလဲ (စစ္ကိုင္း)၊ ေရတာရွည္ (အေရွ႕ပဲခူး)တို႔သည္ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

အစီအစဥ္စနစ္မ်ားတြင္ စိတ္ပါဝင္စားလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္ကုန္းမွေက်းရြာတြင္မ ူ ေျမယာျပဳျပင္ခဲြေဝမႈ 

အရည္အေသြး၊ ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ား၏ အေသးစိတ္လက္ေတြ႕ ျပႆနာမ်ားကို 

ျမင္ေတြ႕ၾကားေတြ႕ဘူးၾကေသာေၾကာင့္ ယခုအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိေခ်။ (ေျမယာက႑အပုိင္းတြင္ 

ေျမယာမြမ္းမံမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံေတြ႕ရွိရေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။) 

ထို႔အျပင္ ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားအနက္ တစ္ခုမွလယ္သမားအခ်ဳိ႕၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းရြာ၏ 

မြမ္းမံမႈအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ပါဝင္ေနၿပီး စီမံကိန္းအစီအစဥ္၏ အရည္အေသြးေၾကာင့္ ယင္းတို႔မွာ 

စိတ္ပ်က္စရာမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲရ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥမွာ လယ္သမားတစ္ဦးက စီမံကိန္းအစီအစဥ္၏ အရည္အေသြး 

မျပည္႔မီျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရမႈကို ျပန္လည္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ကိစၥရပ္။ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ပါဝင္သြားေသာလယ္သမားမ်ား ဒုကၡႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း  

တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွရြာႀကီးတစ္ရြာတြင္ ဧကတစ္ေထာင္ေျမယာျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအစီအစဥ္ကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီမွ 

၂ဝ၁၃ ဒီဇင္ဘာတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ရြာေလးရြာမွ လယ္သမား(၂၀၀)ခန္႔ သည္ ထိုအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ 

(၄-၅)ဧကခန္႔ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ေသာ အလတ္စားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ လယ္သမားအမ်ားစု အထူးသျဖင့္ 



 

 

အေသးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ စီမံကိန္းအစီအစဥ္၏ နည္းပညာအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား 

ၾကံဳေတြ႕ရသည္။  

“လယ္”ေျမတစ္ဧကပိုင္ဆိုင္ၿပီး “ယာ”ႏွစ္ဧကပိုင္ဆိုင္ေသာ ကို ‘ခ’ေခြးလည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၄င္း၏ 

“လယ္”တစ္ဧကမွာ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ေနရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ငါးလေက်ာ္မွ် 

ၾကာျမင့္ေသာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ေႏြရာသီစပါးစုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္တစ္ရာသီကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ရပါသည္။ 

ယင္းတို႔၏ေျမယာမ်ားကုိ မုတ္သုံစပါးပ်ဳိးျခင္းအတြက္ အခ်ိန္မီျပန္ရေသာအခါတြင္လည္း အဆိုပါစီမံကိန္းေနရာမ်ားသည္ 

မုတ္သုံစပါးပ်ဳိးရန္အတြက္ မေကာင္းမြန္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ေျမယာအနိမ့္အျမင့္မတူညီပ ဲ သံုးမ်ဳိးကြသဲြားၿပီး 

ေရကာတာမ်ားမွာလည္း လံုေလာက္ေအာင္မျမင့္မား၊ မခုိင္ခ့ံၾကေပ။ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုကြာဟခ်က္၊ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူ၍ ျပဳျပင္ရမည္က႔ဲသို႔ျဖစ္ေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕လယ္သမားမ်ား အထူးသျဖင့္ 

အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ က်ပ္(၄၀၀၀၀)အကုန္အက်ခံ၍ (ေရကာတာတစ္ဖက္စာအတြက္ 

က်ပ္(၁၀၀၀၀)၊  စက္မႈလယ္ယာဌာနကိုလည္း က်ပ္(၁၈၀၀၀)ေပး၍ ေရကာတာမ်ားကို ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 

ေျမယာမ်ားညိွျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းကဲ့သို႔ အေသးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုေငြေၾကး 

ပမဏကို မတတ္ႏို္င္ေသာေၾကာင့္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။ ေျမယာမညီျခင္း၊ ေရကာတာ 

ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအျပင္ ၄င္း၏ေျမယာသည္ ေရလမ္းေၾကာင္းထက္ျမင့္ေနၿပီး ေရမစီးဝငႏ္ုိ္င္ေသာေၾကာင့္ 

ေရလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၄င္းအပါအဝင္ လယ္သမား(၅၀)က 

စီမံကိန္းအစီအစဥ္မွာ လက္ခံရေလာက္ေအာင္ မေကာင္းေသးဟုဆိုလုိေသာ စီမံကိန္းအစီအစဥ္အား လက္ခံေသာ 

လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ဖယ္ခ်ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ားကို စိတ္ဝင္တစားရွိေနသည္မွာ အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အလတ္စားႏွင့္ 

အငယ္စားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ ယင္းတို႔၏ေျမယာဆံုးရႈံးရႏိုင္သည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ အလုပ္သမားအင္အား 

ရွားပါးမႈသည္လည္း လယ္သမားမ်ားက ေျမယာမြမ္းမံမႈအစီအစဥ္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစေသာ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ား 

အနက္မ ွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားကမူ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈၿပီးသြားေသာအခါ 

“ပုလဲသြယ္” စပါးကို စုိက္ပ်ဳိးရမည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ တိုက္တြန္းေနမႈမ်ားကို ၾကားေနရၿပီး “ပုလဲသြယ္”ကို အႀကီးစား 

လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းၿပီးလွ်င္ စိုက္ပ်ဳိးလိုျခင္းမရွိၾကေပ။ 

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေရတာရွည္မ ွ ရြာႏွစ္ရြာသည္ ေျမယာမြမ္းမံမႈအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

သေဘာတူခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ရြာတစ္ရြာတြင္ လယ္သမားအားလံုး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး 

အျခားတစ္ရြာတြင္ (၇၅%)က လက္မွတ္ထိုးခဲ့၍ က်န္လယ္သမားမ်ားမွာ ယင္းတို႔၏လယ္ယာဆံုးရႈံးသြားမည္ကုိ 

ဆိုးေသာေၾကာင့္ မထိိုးခဲ့ေပ။ ၿမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမ်ားမွ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ထိုေက်းရြာသို႔ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္အေၾကာင္းမ်ား 

ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေျပာဆိုၿပီးၾကအခါ လယ္သမားမ်ားက လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၾကသည္။       

“တစ္ဧကကြက္ျပဳလုပ္ဖို႔အစီအစဥ္က ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔  သီးႏွံရိတ္သိမ္းစက္အႀကီးေတြသံုးႏိုင္တာေပါ့ 
(ေျခြေလွ႔ နည္းစနစ္လည္းပါဝင္ပါသည္။) ။ (ရွမ္းလူမ်ဳိး အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - ေရတာရွည္မွရြာတစ္ရြာ) 

“တစ္ဧကကြက္ျပဳလုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ဟာ လယ္သမားႀကီးေတြအတြက္ ေကာင္းေပမယ့္ လယ္ယာ အနည္းငယ္သာ 
ပိုင္ဆိုင္သည့္ သူေတြအတြက္ေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။” (မူစလင္လူမ်ဳိး အလတ္စားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - ေရတာရွည္) 



 

 

“တစ္ဧကကြက္ျပဳလုပ္ဖို႔အစီအစဥ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို လယ္ယာအနည္းငယ္သာရွိတဲ့ သူေတြအတြက္ မေကာင္းပါဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေျမယာေတြ ဆံုးရႈံးသြားႏိုင္ပါတယ္။” (ႏွစ္ဧကေအာက္ေျမယာပုိင္ေသာ အငယ္စားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ - 

ေရတာရွည္၊ တပ္ကုန္း) 

“ေျမယာပုံစံမ်ားကို ခဲြေဝမႈမွာ ညီမွ်မႈမရိွပါဘူး။ ေျမယာေကာင္းရရွိသူေတြကလည္း  မေကာင္းတဲ႔ေျမေတြကုိ 
မလိုခ်င္ၾကတဲ့အတြက္ အဲ့ဒါဟာမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။” (အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ -စဥ့္ကူး) 

“တကယ္လို႔ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔လည္း လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ေျမယာေတြကို 
ေပးလိုက္ႏိုင္ေပမယ့္ ေငြေၾကးကေတာ့ ကၽြန္မတို႔မွာလည္းမရွိတဲ့အတြက္ မေပးႏိုင္ပါဘူး။” 
(အလတ္စားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူအမ်ဳိးသမီး - စဥ့္ကူး) 
 

၇.၂.၆ လယ္ယာစုိက္ပ်ုဳိးေရးနည္းမ်ား စနစ္အေပၚျပည္သူထူထု၏အျမင္  
 

သီးႏံွအထြက္တုိးႏုိင္ၿပီး ေစ်းကြက္ဝယ္လုိအားေကာင္းမြန္ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးနည္းလမ္းတုိင္းႏွင့္ မ်ဳိးေစ့တုိင္းကုိ 

အသုံးျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ေငြကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကုိ 

လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ရန္စိတ္ဝင္စားလာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕အႀကီးစားလယ္ယာ လုပ္ကိုင္သူ 

မ်ားက သရုပ္ျပျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္ေနရာကို ယင္းတို႔၏ေျမဧကမ်ားအနက္မ ွ တစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ေစရန္ 

ဆႏၵရွိေနပါသည္။ အငယ္စားႏွင့္အလတ္စား လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊ မ်ဳိးေစ့သစ္မ်ားကို အရဲစြန္႔၍ 

မစမ္းသပ္လိုေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရလဒ္ကိုၾကည့္၍သာ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္သြားမည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။ တပ္ကုန္းမွလြ၍ဲ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္႔ေဒသရွိ လယ္သမားမ်ားမွ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 

အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ယင္းတို႔အား စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွ “ပုလဲသြယ္” စိုက္ပ်ဳိးရန္ႏွင့္ ၾကိဳးတန္းစိုက္နည္းစနစ္ 

(စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အေလ႔အက်င္႔ေကာင္းမ်ား GAP ) ကို က်င့္သံုးရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းတို႔ 

မလုပ္ခ်င္ရေသာအေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ရွိပါသည္။ “ပုလဲသြယ္”သည္ ေစ်းကြက္ဝယ္လုိအားနည္းၿပီး အျခားေသာ ဆန္စပါး 

အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ရြာကိုလာေသာေဒသခံပြစဲားမ်ားမွ အလြယ္တကူဝယ္ေနခ်ိန္တြင္ “ပုလဲသြယ္” ကို ဝယ္မည့္သူအား 

ရွာေဖြေနရသည္။ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေကာက္စိုက္သူမမ်ားအတြက္ ၾကိဳးတန္းစိုက္နည္းစနစ္ နည္းလမ္းမွာမူ က်င့္သံုးရန္ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစြာရိွေနပါေသးသည္။ 

နည္းစနစ္မ်ားသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ားက လက္ေတြ႕ႏွင့္စာေတြ႕ေပါင္းထားေသာ 

သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားကို မ်ားစြာႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ထိုေနာက္ ယင္းတို႔သည္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ သရုပ္ျပ 

စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ဳိးကို မၾကည့္ပ ဲ ယင္းတို႔ေက်းရြာေျမဆီလႊာတြင္စိုက္ပ်ဳိးထားျခင္းကိုသာ ေလ့လာခ်င္ေၾကာင္း အသားေပး 

ေျပာၾကားထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕လယ္သမားမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ေျမယာမ်ားတြင္ ပိုးမႊားမ်ားက်ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ပိုးသတ္ေဆး 

မ်ားကို ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳပံုနည္းလမ္းမ်ားကို ျပသေပးရန္ေျပာၾကားထားသည္။ စပ္မ်ဳိးမ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ားတင္ျပထားသည္မွာ ေရရရွိမႈသည္ မ်ဳိးေစ့အေပၚ အဆံုးအျဖတ္ 

ေပးသည္ျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေရရွည္ေကာင္းမြန္စြာစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားသည္ ေရအနည္းငယ္သာရရွိပါက 

မစုိက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္အတြက္ စုိက္ခ်င္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾက ပါသည္။ 



 

 

 

၇.၂.၇ သင္တန္းေပးမည့္အေဆာက္အဦေနရာ  

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ေနရာစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ အျမင္မ်ားမွာ ရြာတစ္ခုထဲမွ လူအမ်ားပင္ 

တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူညီၾကေပ။ ေျဖၾကားသူအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အေျဖမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ပါက လူအမ်ားသည္ လက္ရွိရပ္ကြက္ 

လူမႈအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ “ဓမၼာရံု” (လူမႈ-ဘာသာေရးရာအေဆာက္အအံု) ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း 

မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးေနရာအျဖစ္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လူအမ်ားသည္ စာသင္ေက်ာင္းထက္ ဓမၼာရံု၊ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကုိ လူထုျပည္သူႏွင့္ဆက္စပ္မႈပိုရွိသည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ ပိုႀကိဳက္ၾကသည္။ ေက်းရြာသံုးရြာမွ 

ေျဖၾကားသူတစ္ဦးက ရပ္ကြက္လူထုပိုင္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ေရးအေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ 

ျပင္ဆင္ထားေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အျခားရြာႏွစ္ရြာမွ ရြာသားအခ်ဳိ႕ကမူ သင္ၾကားေရးေက်ာင္းမ်ားအတြက္ 

ေနရာငွားရန္အၾကံေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သူကမွ် ၄င္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ေနရာကိုေပးျခင္း (သို႔) အျခားသူမ်ားကိုေပးရန္ 

တိုက္တြန္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကေပ။ 

၇.၂.၈ သင္တန္းေပးမည့္အခ်ိန္ကာလ  

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပံုမွန္အတိုင္း ေကာက္ရိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္သည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ 

ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားထားသည္။ သို႔ရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးမႈပံုစံအမ်ဳိးအစားကြဲျပားမႈအလိုက္ ေကာက္ရိတ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္လည္း 

ကဲြျပားပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ မတူညီေသာေဒသမ်ားမွ မတူညီေသာ အဆင္ေျပႏုိင္မည့္လမ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေန႔တစ္ေန႔၏အဆင္ေျပဆံုးအခ်ိန္မွာ ေန႔လည္ပိုင္း (၁း၃၀ မ ွ

၃း၃၀) အထိျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္သည္ အမ်ဳိးသမီးလယ္သမားအမ်ားစုႏွင့္ လုပ္သားမ်ားက အပူဒဏ္ေၾကာင့္ 

အနားယူေလ့ရွိသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား(၃၅) - သင္တန္းပုိ႔ခ်ရန္အဆင္ေျပႏုိင္ဆံုးလမ်ား  

ၿမိဳ႕နယ္   သင္တန္းပုိ႔ခ်ရန္အဆင္ေျပေသာလ 

ေရတာရွည္ႏွင့္တပ္ကုန္း  ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာ  

စဥ့္ကူးႏွင့္ပုလဲ  ဇန္နဝါရီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ  

အခန္း(၈)။   စီမံက္ိန္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ား 

ဆည္ေျမာင္းမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားထက္ 

ပိုမုိမ်ားျပားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ဝင္ေငြတိုးတက္လာျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ 

ေရစီမံမႈမ်ားတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အရ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္စနစ္ ေပၚထြန္းလာျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာခဲပ့ါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္  ေဒသတြင္းလူမႈေရးဆိုင္ရာ 

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား သည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ရရွိလာပါသည္။  



 

 

ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူမႈေရးဆိုင္ရာ စည္းလံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း 

ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝငႏ္ိုင္ေျခနည္းေသာ “ယာ” သမားမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမွ အဓိက 

အက်ဳိးခံစားႏိုင္ရမည့္ “လယ္” သမားမ်ားအၾကားတြင္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ေဒသတြင္း “လယ္”လုပ္သားမ်ားႏွင့္ “ယာ”လုပ္သားမ်ားၾကားတြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ 

ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ မေဖာ္ျပႏုိင္ေသာကြာဟခ်က္မ်ားကိုလည္းျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေစသည္။ လယ္သမားတိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကာင္းေသာအက်ဳိးရလဒ္မွာ မရွိသေလာက္ရွားပါသည္။ ပိုမုိအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ 

လယ္သမားတိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စပါးစုိက္ပ်ဳိးမႈတစ္ခုတည္းအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ 

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းသစ္မ်ားကို ပံ့ပုိးေပးေသာေၾကာင့္ “လယ္” လုပ္သား၊ “ယာ” လုပ္သားႏွစ္မ်ဳိးလံုး 

ႏွစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ အက်ဳိးမ်ားႏိုင္ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။  

ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစအီစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုလည္းေတြ႕ရွိႏုိင္ေပသည္။ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳး 

တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားကို ပိုမုိထိေရာက္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည္မွာ မျငင္းႏိုင္ပါ။ 

သို႔ေသာ္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွာ ေကာင္းက်ဳိးထက္ပိုမိုနီးကပ္ေနသည္ဟုထင္ရသည္။ လူအမ်ား၏ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ လက္ေတြ႕လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုယ္တိုင္ကပင္ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျပႆနာမ်ားအနက္မွ 

တစ္ခုမွာ ေျမယာျပန္လည္ခြေဲ၀ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရြာထဲတြင္ လူမႈဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုမွာ အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသူမ်ားႏွင့္ 

လယ္သမားမ်ားၾကား ေနာက္ဆက္တြဲတင္းမာမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး အေရးႀကီးေသာ 

ဆိုးက်ဳိးတစ္ခုမွာ မႏၱေလးႏွင့္ တပ္ကုန္းေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေျမယာမ်ား 

ဝယ္ယူလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

၈.၁ ။ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား  
ဝင္ေငြတုိးလာျခင္းႏွင့္ ေရအတြက္အပုိကုန္က်စရိတ္မ်ားေလ်ာ႔နည္းလာျခင္း - ဆည္ေျမာင္းေရမ်ားရရိွလာေသာ 

ေက်းရြာမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ သီးႏွံအထြက္တိုးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ ဝယ္လိုအားမ်ားေသာ 

စပါးမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြတိုးလာေသာ လယ္သမားမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ အလြန္အေရးႀကီးေသာ 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕လက္ရွိ ေရအလံုအေလာက္မရေသးသူမ်ားႏွင့္ ဆည္ေရအတြက္ 

ပိုေငြသံုးေနရသူ (သို႔) ပိုမုိစိုက္ထုတ္ေနရသူမ်ားပင္ ေငြကုန္က်စရိတ္နည္းသြားၿပီး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လူမႈေကာင္းက်ဳိးအတြက္ 

ပိုမုိသံုးစြႏဲိုင္သြားသည္။ 

ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေျချပဳေသာေရစီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားတုိးတက္လာျခင္း - ဤစီမံကိန္းသည္ ေဒသတြင္းေရစီမံခန္႔ခြမဲႈ 

စြမ္းရည္ကို တိုးတက္လာေစၿပီး အေျခခံအေဆာက္အဥ ီေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ပိုင္ဆိုင္မႈ ဆိုင္ရာ 

အသိတရားမ်ားကိုေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားပုိအေရးႀကီးသည္မွာ ေဒသဆိုင္ရာလူထု၏ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ 

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ရရွိလာႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာလာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာလူမႈဆက္ဆံေရးျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း ။ စီမံကိန္းမွပိုမိုမွ်တေသာ ေရေပးေဝမႈစနစ္ကို ျပဳလုပ္ေပး 

ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆည္ေရရရိွေရး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားႏိုင္ၿပီး 

ရြာအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ရြာအတြင္း ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျပီး ပိုမိုစည္းလံုးညီညြတ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 



 

 

လူမႈေရးရာပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတုိးတက္လာျခင္း ။ စီမံကိန္းမွ လူမႈေရးရာထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ 

ေပးေသာေၾကာင့္ ရပရ္ြာေဒသတြင္ တရားဝင္ႏွင့္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိေသာ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ 

လူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ားရရွိျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းသည္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ 

အားႏြ႕ဲသူမ်ား၏အက်ဳိးကို ငဲ႔ညွာေသာ လူမႈေရးရာအေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 

ေစပါသည္။ 

၈.၂ ။ လူမႈေရးအရျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စြန္႔စားေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ား  
ေျမယာေရာင္းခ်မႈမ်ားအရိွန္အဟုန္ျမင့္လာႏုိင္ျခင္း ။ ဆည္ေရပိုမုိေကာင္းမြန္စြာရရွိလာႏုိင္ျခင္းသည္ ေျမယာေစ်းႏႈန္းမ်ားကို 

ျမင့္မားလာေစႏိုင္ၿပီး ေျမယာမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ား၊ ေျမယာေစ်းကစားသူမ်ားကဲ့သို႔ ျပင္ပမွ ဝယ္ယူလာျခင္းမ်ား 

ျဖစ္လာႏို္င္သည္။ သို႔ေသာ္ဤအခ်က္မွာ လူမႈေရးအကဲျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ 

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေရရွည္ေနထုိင္စားေသာက္ေရးအတြက္ အဓိကသယံဇာတ 

တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂရုတစိုက္ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္သမားမ်ားအား ေျမယာရယူမႈဆိုင္ရာစုိးရိမ္စရာမ်ားကို 

အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိေနၾက၍ ေရရရိွႏိုင္ေသာရြာမွေျမယာမ်ားကို ေရာင္းခ်လုိျခင္းမရွိသည္ကို ေလ့လာ 

ရပါသည္။ 

ဆည္ေရရရိွမႈေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရသူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မရသူမ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာစီးပြားေရး၊ လူမႈေရး 

ကြာဟခ်က္မ်ား။ “ယာ”လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ရာသီဥတုမၾကာခဏ 

ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား က်ဆင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ တစ္ရြာထဲရွိဆည္ေရမွ 

အက်ိဳးျမတ္ရသူမ်ားမွာမူ လူမႈစီးပြားေရးတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားရရိွေနသည္။ “ယာ” လုပ္ငန္းေျမယာနည္းပါးသည့္ 

ရြာမ်ားတြင္ လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေပ။ သို႔ေသာ္ “ယာ” လုပ္ငန္းသီးသန္႔လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ “လယ္”လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္သားမ်ားျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ၄င္းသည္ “ယာ”လုပ္ငန္းသီးသန္႔လုပ္ကိုင္သူ 

အေျမာက္အမ်ားရွိေသာရြာမ်ားတြင္ ယာလုပ္သားမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအၾကား လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား 

ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ “ယာ”လုပ္ငန္းသီးသန္႔လုပ္ကိုင္သူအေျမာက္အမ်ားရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 

ေက်းရြာတစ္ရြာထဲမွ လယ္သမားအဖြဲ႕ႏွစ္ခုအတြင္း လူမႈေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမ်ဳိးမေတြ႕ရွိရေသးေပ။ သို႔ေသာ္ 

“ယာ”လုပ္ကိုင္သူမ်ားက မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ရာသီဥတုမၾကာခဏေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ေရကုိ ပုိမို 

လိုအပ္လာသည္ကို ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ အကယ္၍ ယင္းတို႔သာ ဆည္ေရမရိွႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိသြားပါက ပိုမို၍မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္ၿပီး 

လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ 

ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာမ်ားကုိ ျပင္ပသုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္း ။ ဆည္ေရပုိမိုေကာင္းမြန္စြာ ရရိွႏိုင္ျခင္း 

ဆိုသည္အခ်က္မွာ ျပင္ပမွေျမယာဝယ္ယူမႈကို အကန္႔အသတ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚေစေသာ္လည္း ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ 

အစီအစဥ္မ်ားမွာမူ မႏၱေလးေဒသႀကီးရွိ စဥ့္ကူးႏွင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးေစ်းကြက္ႀကီးသို ႔ ေပါက္ေရာက္ 

ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပင္ပေျမယာဝယ္ယူမႈကို တြန္းအားေပးေစသည္။ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားမွာ 

အမွန္တကယ္တြင္ စီးပြားေရးအရမ်ားစြာေကာင္းမြန္ေသာ ေခတ္မီစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစသည့္ 

အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားက စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေျမယာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေရေကာင္းမြန္စြာ 

ရရိွေနေသာေက်းရြာမ်ား၏ ေျမကြက္ေစ်းႏႈန္းထက္မ်ားစြာမ်ားျပားလာသည္။ ဥပမာ-စစ္ကိုင္းႏွင့္ ေရတာရွည္တြင္ ရိွသည့္ 

ေရရရိွႏိုင္သည့္ ေျမယာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ဧကလွ်င္ သိန္း(၃ဝ)ပင္ မေက်ာ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

အစီအစဥ္ေအာက္ရိွ ေနျပည္ေတာ္မွ ေျမယာမ်ားမွာမူ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားေပၚမူတည္၍ သိန္း(၁၀၀)မ ွ (၂၀၀) 



 

 

အတြင္းရွိသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမယာမြမ္းမံမႈ အစီအစဥ္အတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ 

ဆိုးက်ဳိးတစ္ရပ္မွာ ျပင္ပမွ ေျမယာမ်ားကို မမွ်မတ၊ မတန္မရာျဖင့္ ပြင့္လင္းမႈမရွိပ ဲ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းလူမႈဆက္ဆံေရးကုိထိခုိက္ေစႏုိင္ျခင္း ။ လူမႈေရးအကဲျဖတ္အဖြဲ႔သည္ စီမံကိန္း၏ 

ေျမယာျပန္လည္ခဲြေ၀ျခင္းျပဳလုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ား ထိခိုက္လာႏိုင္ေခ်ကို 

ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္အၿပီး ေျမယာျပန္လည္ခဲြေ၀ျခင္းအတြက္ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ 

လယ္သမားမ်ားအတြင္းညိွႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ျခင္းမ်ားကို စုေပါင္းအတုိုင္းအတာႏွင့္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေျမစာရင္းဌာနမွ ေျမယာမ်ားကုိ တိတိက်က်တိုင္းတာျခင္း မျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ထိုအခ်ိန္တြင္ 

ေျမယာမ်ားျပန္လည္ခြေဲဝရာ၌ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပတ္စ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

အေသးစားလယ္ယာလုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္ မမွ်မတခဲြေ၀ေပးေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျခင္း ။ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

အစီအစဥ္ကို လယ္ယာဧကစုစုေပါင္း အတိုင္းအတာတြက္ခ်က္ထားမႈအေပၚ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းအားျဖင့္ 

လမ္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ားအတြက္ေပးလိုက္ရေသာ ေျမေနရာမ်ားကို အခ်ဳိးညီစြာ ျပန္လည္ႏုတ္ယူထားသည္။ ဤကိစၥသည္ 

အလတ္စားႏွင့္အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ျပႆနာတစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ေျမယာ 

တစ္ဧကေအာက္သာပုိင္ဆိုင္ေသာ အငယ္စားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာထုတ္လုပ္မႈမ်ား 

လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမယာမလံုေလာက္သည့္အတြက္ သိသိသာသာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ေျမယာ 

အနည္းငယ္မွ်သာ ပုိင္ဆိုင္သူမ်ားက ဤကိစၥအေပၚတြင္စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ 

ေျမယာအနည္းငယ္မွ်သာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ မွ်တေသာအက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ခြေဲဝမႈရရိွရန္ နည္းလမ္း 

ရွာေဖြမႈမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ 

 

 

အခန္း (၉)။ အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ား 

စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအတြက္ အၾကဳံျပဳခ်က္မ်ား      

ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ ခ်ဳိ႕တဲ႕အားနည္းသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ပ့ဲတင္သံမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ကူညီႏုိင္သည့္ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚရန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပုံ -  

ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရနမ္ွာ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မီတီ 

၏အခန္းက႑မွာအေရးႀကီးပါသည္။ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ားအား လယ္သမားအားလံုးႏွင့္တကြ အားနည္းႏြမ္းပါးသည့္ 

လယ္သမားမ်ားအားကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ရန္ အဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရသုံးစြသဲည့္လယ္သမားမ်ားမ ွ ေရြးခ်ယ္ရန္ 

လုိအပ္သည္။ ေရတူးေျမာင္းတစ္ခုစီ၏ ေခါင္းေဆာင္ကို ၄င္းေရလမ္းေၾကာင္းကို အသံုးျပဳေနေသာလယ္သမားမ်ားမွ 

ေရြးခ်ယ္သင့္ၿပီး ရြာတစ္ရြာအတြင္းမွ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္သည္လည္း ေရလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုခုမွ 

ေရြးခ်ယ္ခံေခါင္းေဆာင္ (သို႔) ေဒသတြင္းလယ္သမားအားလံုးျဖစ္သင့္သည္။ ယခုအေျခအေနတြင္ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာအေျခခံဥပေဒကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ား၏ အသင္းဝင္မ်ား၊ 

ေရအသံုးျပဳသူအဖြဲ႔၏ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၊ ေရသံုးစြသဲူမ်ားအဖြဲ႔ အသင္းဝငႏွ္င့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 



 

 

တာဝန္မ်ား - ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား၊ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ား၏ စည္းကမ္းမ်ားခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ 

ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ အရင္းႏွီးစုေပါင္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ တိုင္းတာျခင္းျပဳလုပ္မႈ (အဖြဲ႔အတြင္း 

ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္)၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀ျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ 

သိမ္းဆည္းျခင္း အစရွိသည္ျဖင့္ပါဝင္ပါသည္။ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ားသည္ အားနည္းေသာ လယ္သမားမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳ 

အမွန္တကယ္ျဖစ္ရန္ အဖြဲ႔ဝင္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းတာခ်က္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားနည္းေသာ 

လယ္သမားအတြက္ ဂရုတစိုက္ထုတ္ျပန္ရမည္။ 

စီမံကိန္းကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ လည္ပတ္ႏို္င္ရန္ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ ACC တို႔မ ွ နီးကပ္စြာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရန္လိုသည္။ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ား 

မွေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ACC အဖြဲ႔ခြမဲ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုရန္လိုၿပီး အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။ 

ေတြ႕ဆံုပြမဲစတင္မ ီ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ားမ ွ အထက္လူႀကီးမ်ား၊ ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔မ်ားတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 

ရြာတြင္းမွ လယ္သမားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသင့္ၿပီး ACC ႏွင့္ပံုမွန္အစည္းအေဝးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ စီမံကိန္းကို လယ္သမားမ်ားက ဦးစီးႏိုင္ၿပီး 

ယင္းတို႔၏အသံမ်ားကိုၾကားႏိုင္၊ တုန္႔ျပန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ လုပ္ကုိင္သင့္သည္မ်ား၊ 

လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား  

ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မီတီ (ACC) သည္ အမွန္တကယ္တြင္ 

စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ဆက္လက္တည္တံ့ရန္ မ်ားစြာအေျခခံက်သည္။ ACC အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေပးေသာ ၾကားခံအရာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထံုးစံအတိုင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ACC မ်ားကို တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ACC ကို စံျပအျဖစ္ထား၍ ေျပာင္းလဲရမည္။ ACC ဌာနခြဲ ႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ 

ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြတဲြင္ ေက်းရြာတိုင္းမွ ေရသံုးစြသဲူမ်ားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအားလံုး  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ျဖစ္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို နယ္စြန္နယ္ဖ်ားရံုးခန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူတို႔၏အသံမ်ားကိုၾကားႏိုင္၊ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္ 

က်င္းပၾကရန္ျဖစ္သည္။  

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ျပည္သူ႔ပညာေရးတုိ႔သည္စိီမံကိန္းေရရွည္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္အေရးပါသည္။ 

 စီမံကိန္းသည္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တြန္းအားေပးမႈမ်ားျဖစ္ေစရန ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး 

အပိုင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ 

ရည္ရြယ္သင့္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ၊ က်ားမခြျဲခားမႈႏွင့္ 

တာဝန္ရိွမႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပည္သူမ်ား (ေရသံုးစြသဲူအဖြဲ႔ဝင္မ်ား) ကုိ 

ျပည္သူ႔ပညာေရး၊ ေျမယာ၊ ဆည္ေျမာင္းဥပေဒဆိုင္ရာပညာေရး၊ လူမႈေရးကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ က်ားမ၊ 

ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းေရးႏွင့္ အေျခခံေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ အစရွိသည္တို႔ျဖင့္ 

ပံ့ပုိးေပးရမည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္အတြက္မ ူ ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ စာေပမ်ားကို 

အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ အစာအဟာရလုံျခံဳမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြ႕ဲႏွင့္ ေနာ္ေဝျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ပံ႔မႈအစီအစဥ္ 

Norwegian People’s Aid မ ွ ျပ႒ာန္းထားေသာ တူညီေသာေျမယာဥပေဒပညာေရးပံုစံကို အသံုးျပဳရန္ 



 

 

လမ္းညြန္ထားသည္။ ဤပံုစံတြင္ ယခုအခါ ေျမယာဥပေဒမွ ဥပေဒဆုိင္ရာအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေအာင္ 

ျပဳလုပ္ထားၿပီး လွပေသာပုံမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသင္ၾကားလိုစိတ္ရွိလာေစရန္စြေဲဆာင္ႏိုင္သည္။  

လူမႈေရးအကဲျဖတ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဒသလူထု၏ဆည္ေရရရွိေရးအတြက္ ဆည္ေျမာင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို မလိုက္နာမႈမ်ားကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေရပုိမိုရရွိေရးအတြက္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး 

အထူးသျဖင့္ ေရေကာင္းမြန္စြာရရိွသည့္ရြာမ်ားတြင္ အဆိုပါကိစၥမ်ဳိးမ်ားကို အဆိိုးဆံုးေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုေၾကာင့္ 

ေရသံုးစြသဲူမ်ားအုပ္စုႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 

အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။  

တည္ေနရာကုိ သတ္မွတ္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေနရာေဒသအလုိက္ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ 

တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိပုိမုိေလ့လာႏုိင္သည္။ တည္ေနရာကုိ သတ္မွတ္၍ အေသးစိတ္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ 

ပဏာမေရြးခ်ယ္ခ်ိန္တြင္ လူမႈစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမုိ၍ 

အတြင္းက်က် ေလ့လာႏုိင္ေပသည္။ 

တူးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားမြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း  

ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္ လယ္သမားမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ 

ရရိွေရးမွာ ခက္ခဲမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း  အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ကူညီ ပ့ံပုိးေပးျခင္း တုိ႔သည္ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိထိေရာက္တြင္က်ယ္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ရပရ္ြာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တရားဝင္ႏွင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သုေတသနအဖြဲ႔အား ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္းမွ 

သီးႏွံမ်ားဖယ္ရွားျခင္းသည္ လယ္သမားမ်ားမွ ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္ကုိ အသိအက်မသိေသာ္လည္း သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိး၍ 

မရေၾကာင္းသိရွိထားသည့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လယ္သမားအမ်ားစုမွ အကယ္၍ ယင္းတို႔၏စိုက္ခင္းမ်ားကို 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးမည္ဆိုပါက ယင္းတို႔၏သီးႏွံမ်ားကို တူးေျမာင္းေဒသမွ ဖယ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူထားသည္။ 

ယင္းတို႔အဓိကအာမခံခ်က္ရယူလုိသည္မွာ တူးေျမာင္းေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ 

ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖအခ်ဳိ႕မွ အၾကံေပးထားေသာအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ 

ျပည္သူမ်ားစုစည္း၍လုပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ျပည္သူမ်ားကို တူးေျမာင္းႏငွ့္ ပတ္သက္သည္႔ ဗဟုသုတမ်ားကုိ 

အသိေပးထားေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ကို အတင္းအၾကပ္ဖယ္ေပးခိုင္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

စီမံကိန္းႏွင့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ရွင္းျပျခင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဤနည္းလမ္းမွာ လြယ္ကူေယာင္ထင္ရေသာ္လည္း 

ဤအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရဌာနတစ္ခုတည္းမွ မလုပ္ကိုင္သင့္ပ ဲ ရပ္ရြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုစုစည္းရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕၏အကူအညီမ်ားျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ေျမယာဆုံးရႈံးသည့္ အတုိင္းအတာပမဏကုိ အားနည္းႏြမ္းပါးသည့္ လယ္သမား၏ 

အက်ဳိးအတြက္ မွ်တမွန္ကန္စြာျပဳလုပ္ရမည္။ စီမံကိန္းအရ ဆည္၊ တူးေျမာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္ ေျမယာဆုံးရႈံးမႈ 

မ်ားရိွႏိုင္သည္။ ၄င္းေျမဆံုးရႈံးျခင္းမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ေျမယာတစ္ဧက (သို႔) တစ္ဧကထက္နည္းပါးေသာ 

ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပုိမိုတရားမွ်တစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

ျပည္သူမ်ား၏ ဆည္ေရ ေပးသြင္းမႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မလုိက္နာႏုိင္ျခင္းမွာလည္း သတိထားရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 



 

 

ဆည္ေျမာင္းအစီအစဥ္မ်ားမွ ဆည္ေျမာင္းနယ္နိမိတ္မဟုတ္ေသာေဒသမ်ားသုိ႔ ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစျခင္းမွာ ဂရုစုိက္သင့္သည့္ 

အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ဆည္ေျမာင္းျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ဆည္ေရရရိွေသာေဒသမ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ခံစားေနရ 

ေသာ ဆည္ေရမရရိွသည္႔ေဒသအတြင္း ဆိုးက်ဳိးမ်ားက်ေရာက္ျခင္းကို အာရုံစိုက္ေလးေပးၾကည့္ရႈသင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအစီအစဥ္သည္ ဆည္ေျမာင္းျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္းမွ ျပင္ပဆိုင္ရာဆိုးက်ဳိးမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။ ကနဦးစီမံကိန္းအပိုင္းမ်ားအတြက္ ဆည္ေရမရရိွႏုိင္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား က်ေရာက္ 

ေစႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို မေရြးခ်ယ္မိရန္ အၾကံေပးထားသည္။ 

ကၽြမ္းက်င္မႈတုိးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  

သေဘာတရားအရ ေလ့လာျခင္းႏွင့္လက္ေတြ႕က်က်ေလ့လာျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္။ 

ပိုမုိအေရးႀကီးသည္မွာ ျပည္သူမ်ားအၾကံေပးသည့္ပံုစံျဖင့္ ၄င္းတို႔လက္ေတြ႕ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ေလ့လာမႈလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔လယ္ယာတြင္ 

ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပိုးမႊားတစ္မ်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းပိုးမႊားအား မည္ကဲ့သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ကုိ ေလ့လာလိုၾကသည္။ 

ဤလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕ႏွင့္ နီးကပ္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားသုိ႔ လုံေလာက္ေသာဝန္ထမ္းႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား ေထာက္ပ့ံႏုိင္ရန္လုိအပ္သည္။  

အထက္ပါအၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ေပးႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန 

အတြက္ ဝနထ္မ္းႏွင့္ေငြေၾကးမလံုေလာက္ျခင္းသည္ အဓိကအတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈေရးအကဲျဖတ္အဖြဲ႔ ၏ 

ေတြ႕ခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းမွနည္းပညာအရပင္မဟုတ္ဘဲ ေငြေၾကးအရေ၀းလံေဒသမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းႏွင့္စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ႕ကူညီျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အၾကံျပဳထားသည္။ 

လူမႈေရးအကဲျဖတ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ က်ားမ ကြာျခားခ်က္ေပၚမူတည္၍ အလုပ္သမားခြျဲခားမႈမ်ား 

မ်ားစြာက်ဆင္းသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလုပ္သားမ်ားေနရာတြင္ လုပ္ကုိင္မည့္အမ်ဳိးသမီးလုပ္သားမ်ား 

အက်ဳိးရိွေအာင္ျမင္ ႏုိင္ေစရန္ စက္ပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းကဲ့သို႔ပါဝင္ေသာ လယ္ယာသံုးစက္ယႏၱရားမ်ား 

အသံုးျပဳနည္းမ်ားကို အမ်ဳိးသမီး လုပ္သားမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လမ္းညႊန္ထားသည္။  

လယ္သမားအသုံးျပဳေနေသာ မ်ဳိးေစ့အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေလ့လာရန္ႏွင့္တည္ေနရာ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈ အတြင္း 

မည္သည့္မ်ဳိးေစ့ကုိ အသုံးျပဳလုိေၾကာင္းတုိ႔ကုိ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (MOAI)  ၏ 

မ်ဳိးေစ့ဌာနအေနျဖင့္  ေဒသအသီးသီးမွ လယ္သမားမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ မ်ဳိးေစ့အမ်ဳိးစားမ်ား ေထာက္ပ့ံႏုိင္ရန္အတြက္ 

ေလ့လာရန္လုိအပ္ပါသည္။ လူမႈေရးအကဲျဖတ္အဖြဲ႔သည္ လယ္ယာဆိုင္ရာတိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ လက္ရိွ 

ေက်းရြာအုပ္စုအခ်ဳိ႕တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္သံုးႀကိမ္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူမႈေရး 

အကဲျဖတ္အဖြဲ႔မွ သင္တန္းေပးရမည့္အခ်ိန္ကုိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးထားသည္။   

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔အတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးဝင္ေငြတိုးလာေစရန္ စိုက္ပ်ဳိးေနက်စပါးတစ္မ်ဳိးတည္း 

စိုက္ပ်ဳိးျခင္းထက္ ဝင္ေငြရလြယ္ေသာ သီးႏွံမ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးသင့္ေၾကာင္း အသိပညာေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၾကက္သြန္၊ 

ငရုတ္ႏွင့္ အျခားဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေငြရလြယ္ေသာသီးႏွံမ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးဆည္ေရရရွိခ်ိန္တြင္ 

စိုက္ပ်ဳိးသင့္ပါသည္။ 



 

၄၁ None of the villages are being implemented land improvement scheme. But some villagers in one of the villages studied in Tat 
Kone township (near NPT) are included in the schemes implemented in the neighboring village. 

ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္  

ေနျပည္ေတာ္အနီးရွိ ေရေအးရြာႏွင့္ အလ်င္လိုရြာတို႔၏ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအား အကဲျဖတ္ 

ေလ့လာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကအေရးပါေသာ ကိစၥရပ္ႏွစ္ခုကုိ 

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁) စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈအၿပီး လယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ခဲြေ၀ျခင္းႏွင့္ (၂) 

စီမံကိန္း၏အရည္အေသြးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ 

(ေနျပည္ေတာ္အနီး)၄၁ တြင္ ေလ့လာထားေသာ ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ ွျပႆနာမ်ားႏွင့္တူညီေနသည္။ 

ကိစၥရပ္(၁) - ေျမယာျပန္လည္ခြေဲဝခ်ထားျခင္း။ လယ္သမားမ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ ေျမယာတစ္ဧက (သို႔) 

တစ္ဧကထက္နည္းေသာေျမယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ျပည့္စံုေသာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိမွာမူ ခက္ခဲပါသည္။ 

အေျခခံက်ေသာ ျပႆနာ၏အရင္းခံအခ်က္မွာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း (သို႔) ေျမယာေနရာအမည္တပ္ျခင္း 

အဆင့္မတိုင္မီ လယ္သမားတစ္ဦးစီ၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို တိတိက်က်တိုင္းတာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

လမ္းႏွင့္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားကုိ အခ်ဳိးညီစြာ ေနရာအလိုက္ ခ်ထားႏိုင္ျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ 

စိတ္ကူးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိတိက်က် ေျမယာတိုင္းတာခ်က္မ်ားမလုပ္ခဲ့ျခင္းမွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ 

ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းျမစ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။  

ကိစၥရပ္(၂) - စီမံကိိန္းအရည္အေသြးပုိင္းဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား။  ေရေအးၿမိဳ႕ ေျမယာမြမ္းမံမႈအစီအစဥ္မွ ပါဝင္သူမ်ား၏ 

ေပးပို႔ခ်က္အရ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးရန္ လုပ္အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား မလံုေလာက္ေတာ့ပ ဲ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတို႔၏ 

ေငြေၾကးဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြင္း ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ 

ပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕၏အဆိုအရ JICA ၏ ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ အစိုးရဆည္ေျမာင္းဌာနမွ လုပ္ေဆာင္ေသာစီမံကိန္းမွာ 

အရည္အေသြးႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ႔ပိုင္းမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ JICA မွေထာက္ပံ့ထားေသာ 

ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္၏ ကုန္က်စရိတ္မွ အစိုးရအစီအစဥ္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ထက္ (၄)ဆခန္႔ ပိုမုိမ်ားျပား 

ေနသည္။ 

ထိုနည္းတူစြာ လူမႈေရးဆိုင္ရာအကဲျဖတ္အဖြဲ႔မ ွ စီမံကိန္းအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ေရးဌာနမွ အရည္အေသြးအာမခံမႈသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ 

ျပည္သူမ်ားပါဝင္ျဖင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈကို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အရည္အေသြးအာမခံမႈႏွင့္ စီမံကိန္းကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေငြေၾကးဓနအင္အားမွာလည္း အေရးပါသည္။  

ေျမယာမြမ္းမံမႈအစီအစဥ္ကို စတင္မလုပ္ေဆာင္မီ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ေျမယာတိတိက်က်တိုင္းတာမႈမ်ားကို 

ျပဳလုပ္ရန္ အထူးအၾကံျပဳထားသည္။ တိုင္းတာရာတြင္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွပညာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ေျမယာတိုင္းတာေရး 

အဖြ႕ဲႏွင့္ ေျမယာမြမ္းမံမႈအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာလယ္သမားလိုက္ပါႏိုင္သည္။ 

ေျမယာမြမ္းမံမႈအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ အေသးစားလယ္ယာလုပ္က္ုိင္သူမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ 

မွ်တစြာခြေဲဝမႈရိွရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္လုိသည္။ 

ေျမယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို လယ္ယာဧရိယာမ်ား၏ စုစုေပါင္းအတိုင္းအတာအေပၚတြက္ခ်က္မႈ 

ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ လမ္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ားအတြက္ ေပးလိုက္ရေသာ ေျမေနရာမ်ားကုိ 

အခ်ဳိးညီစြာ ျပန္လည္ႏုတ္ယူထားသည္။ အဆိုပါကိစၥသည္ အလတ္စားႏွင့္ အႀကီးစားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ 



 

 

ျပႆနာတစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ေျမယာတစ္ဧကေအာက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ အငယ္စားလယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ 

မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာထုတ္လုပ္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမယာမလံုေလာက္သည့္အတြက္ သိသိသာသာ ျပႆနာမ်ား 

ႏွင့္ ၾကံဳရႏုိင္သည္။ ေျမယာအနည္းငယ္မွ်သာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားက ဤကိစၥအေပၚတြင္ စိုးရိမ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ ေျမယာအနည္းငယ္မွ် ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ မွ်တေသာအက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ 

ခြေဲဝမႈရွိရန္ ရွာေဖြမႈမ်ားလိုအပ္သည္။ လူမႈေရးအကဲျဖတ္အဖြဲ႔သည္ ေျမယာတစ္ဧကေအာက္ရွိေသာ အငယ္စားလယ္ယာ 

လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အခ်ဳိးက်ေျမယာေလ်ာ့ခ်မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားပါသည္။ 

 

  



 

 

ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၁) - ရာသီခ်ိန္ဇယား  

 

ေရတာရွည္ျမိ ႔ဳနယ္တြင္း   စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ရာသီခ်ိန္ဇယား  

 

 

 

တပ္ကုန္းျမိ ႔ဳနယ္တြင္း   စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ရာသီခ်ိန္ဇယား  

 

 

 

 

ပုလဲျမိ ႔ဳနယ္တြင္း   စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ရာသီခ်ိန္ဇယား  

 

 

ဇႏၷဝါရီ ေဖေဖၚဝါရီ မတ္ ဧျပီ ေမ ဇြန္ ဇူလုိင္ ၾသဂုတ္ စက္တင္ဘာ ေအာက္တုိဘာ ႏုိဝင္ဘာ ဒီဇင္ဘာ

ေႏြစပါး

မိုးစပါး

ၾကံ

ဧ ျပ ီ ေမ ဇ ြန ္ ဇ ူလ ိုင ္ ၾသဂ ုတ္ စက္တင ္ဘာ ေအာက္တိုဘာ ႏ ိုဝင ္ဘာ ဒီဇင ္ဘာ ဇႏ ၷဝ ါရ ီ ေဖေဖၚဝ ါရ ီ မတ္ ဧ ျပ ီ ေမ ဇ ြန ္ ဇ ူလ ိုင ္ ၾသဂ ုတ္ စက္တင ္ဘာေအာက္တိုဘာ ႏ ိုဝင ္ဘာ ဒီဇင ္ဘာ

ပတီဲစိမ္း

အာလူး

ၾကက္သြန္နီ

ပန္းေဂၚဖီ

မိုးစပါး

ေျပာင္း

ဝါ

မတ္ပဲ

ေျမပဲ

ငရုတ္

ေနၾကာ

ႏွမ္း

ေႏြစပါး

ဇႏ ၷဝ ါရ ီ ေဖေဖၚဝ ါရ ီ မတ္ ဧ ျပ ီ ေမ ဇ ြန ္ ဇ ူလ ိုင ္ ၾသဂ ုတ္ စက္တင ္ဘာ ေအာက္တိုဘာ ႏ ိုဝင ္ဘာ ဒီဇင ္ဘာ

မုိးစပါး

ေႏြစပါး

ေျမပဲ

ႏွမ္း

ကုလားပဲ

ဂ်ဳံ (ကုလားပမဲစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္

 လွ်င္ အစားထုိးစိုက္ျခင္း)



 

 

 ပုလဲျမိ ႔ဳနယ္တြင္း   စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ရာသီခ်ိန္ဇယား  

 

 

 

ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၂) -  ေျမယာတုိးတက္မႈအစီအစဥ္ မွတ္တမ္္းပုံမ်ား 

 

အလ်င္လုိ ေျမယာအစီအစဥ္ မွတ္တမ္းပုံမ်ား  

 

  

   

 

ဇႏ ၷဝ ါရ ီ ေဖေဖၚဝ ါရ ီ မတ္ ဧ ျပ ီ ေမ ဇ ြန ္ ဇ ူလ ိုင ္ ၾသဂ ုတ္ စက္တင ္ဘာ ေအာက္တိုဘာ ႏ ိုဝင ္ဘာ ဒီဇင ္ဘာ ဇႏ ၷဝ ါရ ီ

မုိးစပါး

ေႏြစပါး

မုေယာစပါး

ႏွမ္း

ပဲတီစိမ္း



 

 

JICA အစီအစဥ္ မွတ္တမ္းပုံမ်ား  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


