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စာတမး် အကျဥး်ချပ ်
 
ဤစာတမ်းသည ် စုိက်ပျိးေရး၊ အသက်ေမးွဝမး်ေကျာငး်ငှ့် ေကျးလကေ်ဒသစီးပာွးေရး၊ ထုတ်လုပမ်ငှ့် ဝငေ်ငွတုိး 

တကမ် အလားအလာတုိ၏ ေဒသအလိုကအ်ေြခအေန ကာွြခားချကမ်ျားကို ဆနး်စစ်အကြဲဖတ်ရန ် ြမနမ်ာိုင်ငံရှိ 

စုိကပ်ျိးေရးေဂဟေဗဒဇုံ တစ်ခခုျငး်စီတွင ်ေဆာငရ်�ကထ်ားေသာ အမိ်ေထာငစု်ငှ့် လထူစုစ်တမး် (၄)ခမု ှေတွရှိချက် 

များကို ေပါင်းစပေ်ဖာ်ြပထားြခငး် ြဖစ်ပါသည။်  ေတွရှိချကမ်ျားမာှ ေအာကပ်ါအတုိငး် ြဖစ်သည။်  

၁။   စပါးသးီှံမ ှလွဲ၍ ကျနလ်ယ်ယာသးီှံအားလံုးသည ်  စီးပွားေရးအတွက် ဥးီတည် စုိက်ပျိးထတ်ုလပုြ်ခငး်ြဖစ်ပီး 

ေတာငသ်ူအများစုသည် ေဈးကကွအ်တွငး် ထထဲ၀ဲင၀်င ်ပါ၀ငေ်ဆာငရ်�က်ေနပးီ ြဖစ်သည။်  
 

၂။   ှံစားသးီှံများအေနြဖင့် အေရှေတာငအ်ာရရှှိ အြခား ေဒသများထက် စုိကပ်ျိးထုတ်လပုမ် အားနညး်ပီး 

အထကွ်နး်ငှ့် ဝငေ်ငကွာွဟချက ် ကးီမားြခငး်တုိကို ေဖာ်ြပလျကသ်ည။် သိုေသာလ်ညး် ရာသီဥတု 

ေြပာငး်လမဲသည ် စီးပာွးေရးအရ တွကေ်ြခကိုကသ်ည့် အေနအထားအထ ိ သငွး်အားစုအသံုးြပရန်အတွက် 

အရငး်အှီးစုိကထ်တ်ုမကို အတားအဆးီြဖစ်ေစပါသည်။ ေခတ်မှီစုိက်ပျိးေရး နညး်ပညာများကို အသံုးြပကာ 

အထကွ်နး်တုိးပးီ ဝင်ေငွေကာငး်မနွေ်စသည့် သးီှံများစုိက်ပျိးြခငး်ကို လပုက်ကွ်ကျယ်သည့် ေတာငသ်ူကီး 

များကသာ ရရှိြခငး်ကလညး် စုိက်ပျိးေြမခွဲေဝမ မမတြခငး်ကို ေဖာြ်ပလျကရ်ှိသည။် တပိုင်တိုင ် ေြမ 

ေအာက်ေရ အသံုးြပမကို တုိးချဲြမင့်တင်ိုငပ်ါက အထးူသြဖင့် ြမနမ်ာိုငင်အံလယ်ပိုငး် အပပူိုငး်ေဒသ၏ 

သးီှံစုိကပ်ျိးထတ်ုလပုေ်ရးတွင ် စွနစ်ားရမများကို ေလျာန့ညး်ေစပီး အကျိးရှိထေိရာကစွ်ာ စုိကပ်ျိးထုတ် 

လပုေ်စိုငမ်ည ်ြဖစ်သည်။ 
 

၃။   လပုသ်ားအင်အားငှ့် သငွး်အားစုတနဖ်ိုး အများအြပားအသံုးြပရသည့် ငါး၊ ကက်ငှ့် အချိေသာ သစ်သီး 

ဝလမံျား ကဲ့သိုေသာ တနဖ်ိုးြမင့် သးီှံများ စုိကပ်ျိးေမွးြမထတ်ုလပုြ်ခငး်သည ် စုိကပ်ျိးေမွးြမေရးလပုင်န်း 

ငှ့်  တနဖ်ိုးကွငး်ဆကတ်စ်ေလာက ်အလုပအ်ကိုင် အခွင့်အလမး်များစွာကို ဖနတ်ီးေပးပါသည်။ ြမနမ်ာိုင်ငံ 

တွင ် စီးပာွးြဖစ် သးီှံမျိးသစ်များကို စုိက်ပျိးပးီ အချနိတုိ်အတွင်း အကျိးအြမတ်ရရှိေသာ ေတာငသ်မူျား၏ 

သာဓကေပါငး်များစွာ ရှိပါသည။် သိုေသာလ်ညး် အမယ်မျိးစုံ စုိကပ်ျိးထတ်ုလုပမ် အလားအလာများမှာ 

ပတ်ဝနး်ကျင ်အေြခအေနအရပ်ရပေ်ပတွင ်မတူည်ေလ့ရှိပးီ စွနစ်ားရမများ ရှိပါသည။်  
 

၄။   ေကျးလကေ်နလထူ၏ု အသကေ်မွးဝမး်ေကျာငး်များမာှ အလနွက်ွဲြပားြခားန�းပါသည်။ စစ်တမ်းများအရ ေြမ 

ပိုငဆ်ိုငမ်ငှ့် ဝငေ်ငသွည ်အြပသေဘာ ဆကစ်ပမ်ရှိပါသည။် သိုေသာလ်ညး် ဝင်ေငွတုိးပာွးမ၊ စီးပွားေရးှင့် 

လမူအဆင့်အတနး် တုိးတကေ်ြပာငး်လဲမတုိသည ် စုိက်ပျိးေရး မဟုတ်ေသာ လပု်ငနး်များအေပတွင ် တုိက် 

ိုကဆ်က်ယ်ွမ မတူည်ေနပါသည။် 
 

၅။  ၂၀၁၁ ခုစ်ှမစှ၍ ေရ�ေြပာငး်အလပုလ်ပု်ကိုငြ်ခငး်များ လငြ်မနစွ်ာ အရှိနရ်လာသြဖင့် ေကျးလက ်ေဒသတွင် 

လပုသ်ား ရာှးပါးလာပးီ လုပအ်ားခများ တုိးြမင့်လာခဲ့သည။် ယငး်အေြခအေနက လပုအ်ားခအ ေပ မှီခိုေနရ 

သည့် ေြမယာပိုငဆ်ိုငမ်နညး်ပါးေသာ အမိ်ေထာငစု်များအတကွ် အကျိးြဖစ်ထနွး်ေစပါသည်။  
  

၆။   ၂၀၁၁ ခုစ်ှကတညး်က ေကျးလကလ်ူမအေဆာက်အအံုငှ့် ြပည်သူဝနေ်ဆာငမ်လပုင်နး်များတွင ် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမများငှ့်စီးပွားေရး ြပြပငေ်ြပာငး်လဲမများသည ်ေကျးလက ်ေဒသရှိ စုိက်ပျိးေရးမဟတု်ေသာ လပု်ငန်း 

များ၏ အရှိန်အဟနု်ြဖင့် တုိးတကလ်ာေစရန ် အေရးပါသည့် အခနး်ကတွင ် ပါဝငခ်ဲ့ပါသည။်  ယင်း 
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ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားငှ့်အတူ လသူားအရငး်အြမစ်များ၏ စွမ်းေဆာငရ်ညြ်မင့်တငေ်ပးြခငး်၊ လမူဖလူံုေရး 

လပုင်နး်စမ်ျား၊ COVID-19 ကဲ့သိုေသာ ေဘးအ�ရာယ်များကို  ခံိုငရ်ညရ်ှိရနအ်တွက ် လမူဘဝလံု�ခံမှင့် 

လမူကာကွယ်ေစာင့်ေရာှက်ေရးတုိကို တုိးချဲလပုေ်ဆာငြ်ခငး်ငှ့် ရငး်ှီးြမပ်ှံြခငး်အားြဖင့် မညသ်မူ ှေန�က် 

ချနမ်ကျနေ်စရေအာင် ထခိိုကလ်ယ်ွေသာ အပု်စုများအား ကာကယ်ွေပးြခငး်များ ေဆာငရ်�ကရ်န် လိုအပ် 

ပါသည။် 

 

၁။ နဒိါနး်  
 
ြမနမ်ာိုငင်တွံင ်စုိကပ်ျိးေရးငှ့် ေကျးလကေ်ဒသ အသကေ်မွးဝမး်ေကျာငး်ြပေသာ အေြခအေနသည ်ေဒသအလိုက ်

ပထဝအီေနအထား၊ ရာသဦတု၊ စုိက်ပျိးေရးလပု်ိုငသ်ည့်အေြခအေန၊ အေြခခအံေဆာကအ်အံုရရှိိုငမ်၊ အဖွဲအစည်း 

များငှ့် လမူျိးစုများ အစရှိသညတုိ်အေပ အေြခခံပးီ ကျယ်ြပန်စွာ ကွဲြပားလျကရ်ှိပါသည။် ပထဝေီဒသတစ်ခုချငး်စီ 

အလိုက ် စီးပာွးေရးငှ့် လမူဆိုငရ်ာဝေိသသလကဏာများ တူညမီငှ့် ြဖစ်စမ်ျားလညး် များစွာရှိပါသည။် ၎ငး်တိုတွင် 

ေဒသတွင်းရှိ အြခားိုငင်မံျားငှ့် ိငး်ယှပ်ါက စုိကပ်ျိးေြမငှ့်လပုသ်ားများ၏ စုိက်ပျိးထတ်ုလပု်မစွမး်အား နမိ့်ပါးြခင်း 

(World Bank၂၀၁၆)၊ ဆငး်ရဲမွဲေတြခငး်၊ လပစ်စ်မီး၊ လမး်များ၊ ေကျာငး်များ၊ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်များှင့် 

ေကျးလကေ်ချးေငရွရှိိုငမ်စသည့် အေြခခံအေဆာက်အအံုငှ့်ဝနေ်ဆာငမ်များ လငြ်မနစွ်ာတုိးတကေ်နြခငး် (Belton 

et al. ၂၀၁၇; Lambrecht and Belton ၂၀၁၈)၊ ေကျးလကရ်ှိ စုိကပ်ျိးေရးမဟုတေ်သာ စီးပာွးေရးလပုင်နး်များတွင် 

ရငး်ှီးေငနွညး်ပါးြခငး်ငှ့် အမယ်စုံ မထုတ်လပု်ိုငြ်ခငး်၊ ေဒသတွင်းငှ့် ိုငင်ရံပြ်ခားသို ေရ�ေြပာငး် အလပုလ်ပု်ကိုင်မ 

ြမင့်မားြခငး် (World Bankငှ့် LIFT ၂၀၁၆; CHIME ၂၀၁၉)၊ ေြမသမိး်ခရံမများ၏ ေန�ကဆ်ကတဲွ်များငှ့် ေြမယာ 

လပုပ်ိုငခ်ငွ့်များငှ့် လကလ်ှမး်မမီများ ငှ့်ပတ်သက်ပးီ မေြဖရငှး် ိုငေ်သာ အခကအ်ခမဲျား ပါဝငပ်ါသည။်  
 

ဤကဲ့သိုေသာ ပေ်ထွးသည့် အေြခအေနေကာင့် ိုငင်၏ံ ပထဝီဝငအ်ေနအထားလိုက်ကွဲြပားေသာ စီမအံပုခ်ျပ်မ 

ဆိုငရ်ာေဒသ တစ်ခခုျငး်စီသည ် စုိက်ပျိးေရးငှ့် ေကျးလကဖ်ွံဖိးေရးဆိုငရ်ာ အလားအလာများအတွက ် စိနေ်ခမှင့် 

အခငွ့်အလမး်မျိးစုံတုိကို ရင်ဆိုငေ်နရပါသည။် ဤစာတမး်သည် စုိကပ်ျိးေရး၊ အသကေ်မွးဝမး်ေကျာငး်ငှ့် ေကျးလက် 

ေဒသစီးပာွးေရး၊ ထတ်ုလုပမ်ငှ့် ဝငေ်ငတုိွးတကမ် အလားအလာတုိ၏ ေဒသအလိုက် ကာွြခားချကမ်ျားကို 

ဆနး်စစ်အကြဲဖတ်ရန ်ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ စုိကပ်ျိးေရးေဂဟေဗဒဇုံ တစ်ခစီုအလိုက ်ေဆာင်ရ�ကထ်ားေသာ အမိေ်ထာင်စုှင့် 

လထူစုစ်တမ်းေလး(၄)ခမု ှ ေတွရှိချကမ်ျားကို ေပါင်းစပ်ေဖာြ်ပထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ေလလ့ာခဲ့ေသာေဒသ (၄)ခမုှာ 

ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသ (ဧရာ၀တီငှ့် ရန်ကနု)်၊ အပပူိုင်းေဒသ (မ�ေလး၊ မေကးွှင့်စစ်ကိုငး်)ငှ့် ကမး်ိုးတနး်ေဒသ 

(မနွြ်ပညန်ယ်) တုိြဖစ်ပါသည်။   

ဤစာတမ်းကို ေအာကပ်ါအတုိငး်ဖွဲစညး်တငြ်ပထားပါသည။် ေန�ကလ်ာမည့်အခနး်တွင ် ေဒသကးီ (၄)ခုတွင် 

တစ်ခုစီ၏ ေြမမျက်�ှသငွြ်ပင၊် သမိုငး်ေကာငး်ငှ့် စုိကပ်ျိးစီးပာွးေရးအေကာင်းတုိကို အကျး်ချပ် တငြ်ပမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ တတယိအခနး်တွင ် စစ်တမ်း(၄)ခ၏ု တင်ြပထားေသာ အချကအ်လကမ်ျား၏ အစ်ှချပက်ို တင်ြပ 

မည်ြဖစ်ပါသည။် စတုတအခနး်တွင ် ေဒသကးီ(၄)ခ၏ု ေအာက်ေဖာြ်ပပါအချကမ်ျားကို ဆနး်စစ် ိငး်ယှ်မည် 

ြဖစ်ပါသည် - (၁) လမူအေြခခအံေဆာက်အအံုငှ့် ြပည်သူဝနေ်ဆာငမ်များ၊ (၂) ေြမပိုငဆ်ိုငမ်ငှ့် လပုပ်ိုငခ်ငွ့်များ၊ (၃) 

သးီှံများ၊ စုိကပ်ျိးနညး်စနစ်များငှ့် စုိကပ်ျိးေရးဆိုင်ရာ လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျား၊ (၄) စုိကပ်ျိးေရးငှ့်ဆကစ်ပ်ေသာ 

အြခားအလပု်များငှ့် ေကျးလက်ေဒသ၏ စုိကပ်ျိးေရးမဟတ်ုေသာ အြခားအလပု်များ၏ စီးပာွးေရးအေြခအေနငှ့် 
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(၅) ေကျးလက ်ေဒသရှိ ဝင်ေငွငှ့် လပုခ်များ။ ဤစာတမး်၏ ေန�ကဆ်ံုးအခနး်တွင ် စုိကပ်ျိးေရးငှ့် စုိကပ်ျိးေရးှင့် 

ဆကစ်ပ်ေသာ အြခားအလုပမ်ျား၏ ထုတ်လပုမ်ငှ့် ဝငေ်ငတုိွးတက်ိုငရ်န ် အခငွ့်အလမး်များငှ့် ေဒသအလိုက် 

စိနေ်ခမများကို ရာှေဖေွဖထတ်ုပးီ ေတွရှိချကမ်ျားကို ေပါငး်စညး်ကာ မဝူါဒများချမတ်ှအေကာငအ်ထညေ်ဖမှင့် 

ရငး်ှီးြမပ်ှံမအတွက ်အ�ကံြပချကမ်ျားကို ေဆးွေးွတငြ်ပထားပါသည်။ 
 
 
 

၂။ ေြမမျက်�ှ ပထဝီအေနအထား၊ သမိုငး်ငှ့် စိုကပ်ျိးေရး ေဂဟစနစ် အေြခခေံသာ  
 
ြမနမ်ာိုငင်ကံို ေြမာကပ်ိုင်းမ ှေတာငပ်ိုင်းထ ိအကးီဆံုးြမစ်တစ်ဆင်း ြဖစ်သည့် ဧရာဝတြီမစ်ြဖင့် ပိုင်းြခားထားပါသည်  

(ပံု-၁)။ မိုးေရချနိန်ညး်ေသာ အပပူိုငး်ေဒသသည ် ြမစ်၏ အလယ်ေကာ ေဘးတေလာကတွ်ငတ်ညရ်ှိပးီ ြမနမ်ာိုင်ငံ 

တွင ်ရာစုေပါငး်များစွာ ိုင်ငအံာဏာတညခ်ဲ့ေသာ သမိုငး်ဝင ်အထငက်ရေဒသ ြဖစ်ပါသည။် ဧရာဝတီြမစ်ဝကန်းေပ 

ေဒသသည် အပပူိုငး်ေဒသငှ့် ကလီိုမတီာေပါင်းများစွာ အကာွတွင် တညရ်ှိကာ ကျယ်ြပနေ်သာ အနမိ့်ပိုငး်ုနး်တင် 

ေြမြုဖစ်ပးီ ြမစ်များ၊ တူးေြမာငး်များြဖင့် သယ်ွတနး်ယှကထ်ားပါသည။် ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသတငွ် ဗတိိသကိုလိုနီ 

ေခတ်က ြပည်ပပိုကနု ် အေြခခြံဖစ်ေသာ ဆနစ်ပါးစုိက်ပျိးေရးကို ေဆာငရ်�က်ိုငရ်န ်  စုိကပ်ျိးေရးကို စတငလ်ုပ်ကိုင် 

ခဲ့ပးီ ယေနအချနိထ် ိြမနမ်ာိုငင်၏ံ စပါးကျအီြဖစ် တညရ်ှိလျက ်ရှိပါသည။်  
 

အပပူိုငး်ေဒသမ ှ ြမစ်ဝကနး်ေပ ေဒသတစ်ေလာကရ်ှိ ေြမနမိ့်ပိုငး် စုိကပ်ျိးေြမများကို အေန�က်ဘကအ်ရပ် 

တွင ် လဦူးေရ ြပန်ကစွဲာေနထိုငေ်သာ ချငး်ေတာင်တနး်များငှ့် ရခိုငြ်ပညန်ယ်တုိက ဝန်းရထံားပးီ ၎င်းသည် 

ကမး်ိုးတနး်လငွြ်ပငအ်ေနြဖင့် တညရ်ှိလျက၊် ရခိုငြ်ပညန်ယ်တွင ် ဘဂလားပငလ်ယ်ေအာ်ငှ့် ဆကသ်ယ်ွလျက်ရှိကာ 

ေြမာကဘ်က ် ငှ့်အေရှဘကတွ်င ် ဟမိဝ��ေတာင်တနး်၏ ေတာင်စွယြ်ဖင့် ဝနး်ရလံျကရ်ှိပးီ စစ်ကိုငး်တုိငး်ေြမာက် 

ပိုငး်မ ှ ကချငြ်ပညန်ယ်ငှ့် ရမှး်ြပညန်ယ်ကိုြဖတ၍် ေအာကဘ်ကတွ်င ် ကရငြ်ပညန်ယ်ငှ့် ကယားြပညန်ယ်သို 

ေရာကရ်ှိသာွးပါသည။် ေတာငေ်ပေဒသများတငွ် မတူကွဲြပားေသာ တုိငး်ရငး်သား လမူျိးစုေပါင်းများစွာ ေနထိုင်က 

ပးီ ဘာသာစကားေပါင်းများစွာ ကွဲြပားြခားန�းပါသည်။ ြမနမ်ာိုငင်၏ံ အေရှေတာင်ဘက် နယ်စပ်သည် ကမ်းိုးတန်း 

ြပညန်ယ်များြဖစ်သည့် မနွ်ငှ့် တနသာရီတုိငး်ေဒသကီးတုိြဖင့်ြဖစ်ပးီ  ေတာင်တနး်များ၊ ကျး်ေြမာငး်ေသာ ကမ်းိုး 

တနး်လငွြ်ပင၊် ကနး်များငှ့် မတ်ိကနး်စုတုိြဖင့် ဖွဲစည်းထားပါသည်။  

 



4  

  

ပံု  ၁ ြမနမ်ာိုငင်ေံြမပံု 

အရင်းအြမစ-် စာေရးသမူျား 

အပပူိုငး်ေဒသတွင ် စုိကပ်ျိးေရးလပုင်နး်ကို ကျယ်ကျယ်ြပနြ်ပန ် စီးပာွးြဖစ် လပု်ကိုင်ကပးီ အဓကိ စုိကပ်ျိးေသာ 

သးီှံများသည် ကးီမားေသာ ေဈးကွကပ်ိုလမံ ရရှိသညအ်ထ ိ အထကွ်နး် ရရှိကပါသည် (Belton and Filipski 

၂ဝ၁၉)။ ြမန်မာိုငင်၏ံ အဓကိတရားဝင် စုိကပ်ျိးေြမ အမျိးအစားစ်ှမျိးမာှ ယာေြမငှ့် လယ်ေြမြဖစ်ပးီ ၄င်းတုိကို 

တရားဝင ် စပါးစုိကပ်ျိးသည့် ေြမအြဖစ် သတ်မတှ်ကပါသည။် ယာေြမသည ် အပူပိုငး်ေဒသတွင် စုစုေပါငး် စုိကပ်ျိး 

ေြမ၏ သံုးပံုှစ်ပံုရှိပးီ ကျနေ်ြမများသည် လယေ်ြမများ ြဖစ်ကသည ် (Hein et al. ၂ဝ၁၇)။ ဆထီွကသ်းီှံငှ့် ပဲမျိးစုံ 

(အဓကိအေရးပါေသာ သးီှံများမာှ မှး်၊ ေြမပ၊ဲ ပဲစး်ငံု၊ ကလုားပ၊ဲ ပတီဲစိမ်း) တုိသည ် အပပူိုင်းေဒသတွင ် အဓိက 

စုိကပ်ျိးေသာ ယာသးီှံများ ြဖစ်သည်။ လယ်သည ်အဓိကအားြဖင့် စပါးစုိကပ်ျိးရန် ြဖစ်ပါသည်။  မိုးစပါးသည် အဓိက 

သးီှံ ြဖစ်ပးီ ေစွပါးကို ှစ်ပတ်လည ်ေရသငွး် စုိကပ်ျိးိုငေ်သာ  မိနယ်အချိ (ခိုငခ်ွဲများ)တွင် စုိကပ်ျိးကပါသည်။ 

အပပူိုငး်ေဒသတွင ် မိုးသီးှံ များသညလ်ညး် မိုးရ�ာသနွ်းမ ပံုစံမမနှေ်သာေကာင့် သငွး်ေရအေပ မှီခိုရပါသည(်Mather 

et al. ၂ဝ၁၈)။ ြမနမ်ာိုငင်ံ၏ ဒတိုယအကးီဆံုး မိေတာ ်မ�ေလးသည် အပပူိုင်းေဒသတွင်တညရ်ှိပးီ  အဓိက သးီှံ 

ကနုသ်ယ်ွမေနရာအြဖစ် တညရ်ှိသည။် ၎င်းသည ် ြမနမ်ာိုငင်၏ံ အဓကိ ဆပိက်မး်မိေတာ ်ရန်ကနု်ငှ့် တတ်ုနယ်စပ် 

ရမှး်ြပညန်ယ်ေြမာကပ်ိုငး် မူဆယ်တုိ၏ကား တူညီေသာခနမ်နှး် အကာွအေဝးတွင ်ရှိပါသည။် 

ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသ၏ စုိကပ်ျိးေြမအများစုမာှ လယ်ေြမြဖစ်ပးီ စပါးစုိကပ်ျိးရန် အသံုးြပကသည။် ြမစ်ဝကန်း 

ေပေဒသတငွ် မိုးစပါးသည ် ေနရာအများစုအတကွ် အဓိကသးီှံြဖစ်ပးီ မိုးစပါးရိတ်သမိး်ပးီေန�က် ေြခာက်ေသွရာသီ 
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တွင ် လက်ကျနအ်စုိဓါတ်ကိုသံုးပးီ မတ်ပဲငှ့် ပတီဲစိမး်ကို စုိကပ်ျိးကပါသည်။ ေရကးီနစ်ြမပ ် ဒဏခ်ရံေသာေနရာ 

များတွင ် မိုးေ�ှငး်စပါးသည ် အဓကိသီးှံြဖစ်ပးီ ေရြမပေ်နေသာ စပါးခငး်များမှ ေရကျသာွးေသာအခါမှ စုိကပ်ျိး 

ိုငပ်ါသည။် ပဲမျိးစုံကိုြပညပ်ပိုကနုအ်တွက် အဓကိ စုိက်ပျိးကပါသည်(Okamoto ၂၀၀၈; Boughton et al. ၂၀၁၈)။ 

အပပူိုငး်ေဒသကဲ့သို ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသတွငလ်ညး် စုိကပ်ျိးေရးကို စီးပာွးြဖစ်လပု်ကိုင်ကသည်(Cho et al. ၂၀၁၇)။ 

ထိုအြပင ် ကနု်းတွငး်ပိုငး်ငှ့် ကမး်ိုးတနး် ငါးဖမ်းလပုင်န်းများသည် ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသ၏ အသကေ်မွးဝမး်ေကျာင်း 

ငှ့် စီးပာွးေရးအတကွ ် သမိုငး်အစအ်လာအရ အေရးကးီေသာ အခနး်ကမှ ပါဝငပ်ါသည(်Tezzo et al. ၂၀၁၈)။ 

ြမနမ်ာိုငင်၏ံ အကးီဆံုး စီးပာွးေရးမိေတာြ်ဖစ်သည့် ရနက်နုသ်ည ် ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသ၏ အေရှဘကတွ်င် တည်ရှိ 

သည။် ၁၉၉၀ ခုစ်ှ၀နး်ကျင်ကတညး်က ရနက်နု်ငှ့် နးီကပစွ်ာတညရ်ှိေသာ ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသသည် ငါးေမးွြမေရး 

လပုင်နး်များှင့် ကကေ်မွးြမေရး�ခမံျားအတကွ ် အဓိကေနရာ ြဖစ်လာပါသည ် (Belton et al. ၂၀၁၈; Cho et al. 

၂၀၂၀)။  
 

ြမနမ်ာိုငင်၏ံ အကီးဆံုးြပညန်ယြ်ဖစ်သည့် ရမှး်ြပညန်ယ်သည ်ကနုး်ြပငြ်မင့်ေပတွငတ်ညရ်ှိကာ ၎ငး်တွင ်ပူအိုက် 

စွတ်စုိေသာရာသဦတုရှိပးီ ေတာငတ်န်းများငှ့် ကျယ်ြပန်ေသာ ချိင့်ဝမှး်များြဖင့် ဖွဲစညး်ထားပါသည။် မတ်ုသံုမိုးရာသီ 

မာှ ေမလမ ှ ေအာက်တုိဘာလထ ိ ြဖစ်သည။် အဓိက စုိကပ်ျိးေြမမာှ ယာေြမြဖစ်ပးီ စုစုေပါင်း စုိကပ်ျိးေြမ၏ ၇၇ 

ရာခိုင်နး်ရှိပါသည။် ကျနေ်ြမများမာှ ေရသငွး်စုိကပ်ျိးရသည့် လယ်ေြမများြဖစ်ပါသည။် ရမှ်းြပည်နယ်ေတာငပ်ိုင်းတွင် 

အမိေ်ထာင်စုအများစုမာှ အမိ�်ခဝံငး်အတွငး် သးီှံစုိကပ်ျိးကပါသည ် (Win and Zu ၂၀၁၉)။ အစုိစုိက်ပျိးေသာ 

ေရသငွး်စပါးသည် ေတာင်ကားချိင့်ဝမှး် ေအာကဘ်က်ကျေသာေဒသများတွင် အဓကိစုိကပ်ျိးေသာ သီးှံြဖစ်ပီး 

အေြခာက်စုိက်ေသာ ယာစပါးကို အဓကိသီးှံအြဖစ် ကနုး်ြမင့်များတွင် စုိကပ်ျိးကပါသည။် သိုေသာ်လညး် ရာသီဥတု 

အေနအထား ကွဲြပားမများစွာရှိသြဖင့် ရရှိေသာ မိုးေရြဖင့် စားဝတ်ေနေရးအတွက် တိုငတ်ပိုင်ငှ့် ဝငေ်ငရွသးီှံ 

စ်ှမျိးလံုးကို ကွဲြပားစွာ ေရာေ�ှ စုိကပ်ျိးကပါသည်။  အေစ့ထတ်ုေြပာင်းသည ် စပါးပီးလင် ရှမး်ြပညန်ယ်တွင ်

ဒတိုယ စုိကပ်ျိးမ အများဆံုးသးီှံ ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်ကို လငြ်မနစွ်ာ တုိးတကလ်ာေသာ ြပညတွ်င်း တိရိစ�ာနအ်စာ 

ကတ်ိခွဲမများ၊ တတ်ုိုငင်ံှင့် ထိုငး်ိုငင်ံသို တငပ်ိုိုငရ်န ် စုိကပ်ျိးကပါသည်။ ဟငး်သးီဟင်းရ�ကမ်ျားငှ့် သစ်သးီများ 

ကို စားသံုးရန်ငှ့် စီးပာွးြဖစ် စ်ှမျိးစလံုးအတွက ်ကျယ်ြပနစွ်ာ စုိကပ်ျိးကပးီ အမိေ်ထာငစု် အများစုသည် အမိ�်ခဝံင်း 

အတွင်း ဥယျာအ်ေသးစားများ ြပလပု်စုိက်ပျိးကပါသည်။ (Win and Zu ၂၀၁၉) 
 

ရမှး်ြပညန်ယ်တငွ ်တုိင်းရင်းသားမျိးယ်ွစု အမျိးမျိးေနထိုင်ကပါသည။် အြခားကုနး်ြမင့် ေဒသများကဲ့သို ရမှ်းြပည် 

နယ်၏ ဒတိုယကမ�ာစစ်အလနွ ် သမိုငး်တွင ် ကိုယ်ပိုင်အပုခ်ျပခ်ငွ့် ရရှိေရးအတွက ် ေတာင်းခမံများ၊ ြမနမ်ာစစ်တပ်ှင့် 

တုိငး်ရင်းသား လကန်က်ကိုငအ်ဖွဲများအကား နယ်ေြမငှ့် သယံဇာတ အရငး်အြမစ်များငှ့် ပတ်သက်ပးီ ြဖစ်ေပခဲ့ 

သည့် ပဋိပကများြဖင့် ေတွြမင်ိုငပ်ါသည် (Lintner ၁၉၉၄; South ၂၀၀၈; Woods ၂၀၁၂)။ ၁၉၈၉ ငှ့် ၁၉၉၄ 

အကား ရမှ်းြပညန်ယ်ေတာငပ်ိုငး်တွင ် အဓကိကျသည့် တုိငး်ရင်းသားလကန်ကက်ိုင် အဖွဲေပါငး်များစွာသည ် အပစ် 

အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာတူစာချပမ်ျားကို လကမ်ှတ်ေရးထိုးခဲ့ကသည။် သိုေသာလ်ညး် ပဋပိကများသည ် အြခား 

ေနရာများတွင် ဆကလ်က် ြဖစ်ပာွးလျကရ်ှိပါသည်။ 
 

မနွြ်ပညန်ယ်သည ် ြမနမ်ာိုငင်အံေရှေတာငပ်ိုငး်တွင် တညရ်ှိေသာ ကမး်ိုးတနး် ကျး်ေြမာငး်သည့် ြပည်နယ် 

တစ်ခြုဖစ်ပီး လဦူးေရ ၁.၇ သနး်ခန ်ရှိပါသည။် မနွြ်ပညန်ယ်သည ်ကပလပီငလ်ယေ်အာ်တေလာက် ေြမာကမ်ှ ေတာင် 

သိုတညရ်ှိေသာ မတုမပင်လယေ်ကွ၏ ထပိတ်ငွ် တညရ်ှိပးီ ထိုငး်ိုငင်ံငှ့် အေရှေတာငဘ်ကတွ်င ် နယ်စပ် 
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အနညး်ငယ် ဆကစ်ပလ်ျက်ရှိပါသည။် အဓကိ ြမစ်စ်ှစငး်ြဖစ်ေသာ စစ်ေတာငး်ငှ့် သလံငွြ်မစ်တုိသည ်ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ 

စတုတအကးီဆံုးမိေတာ ်ေမာလ်မိင်မိ (လဦူးေရ ၄၄၀,၀၀၀)ငှ့် အနးီဆံုးတွင ်တည်ရှိသည့်  ြပညန်ယ်၏အလယ်ရှိ 

ပငလ်ယ်ေကွထသဲို စီးဆင်းသာွးပါသည်။ မနွြ်ပညန်ယ်၏ မိုးရာသီတွင ် မိုးရ�ာသွနး်မြပငး်ထန်ပးီ တှစ်လင ် မိုးရ�ာ 

သနွး်မသည် ၄ မတီာအထိ ရရှိကာ ၎ငး်၏ ေလးပံုတစ်ပံုခနသ်ည် ဩဂုတ်လတွင ်ရ�ာသနွး်ပါသည ်(CESD, IFPRI, and 

MSU ၂၀၁၆)။ ကမး်ိုးတန်းလငွြ်ပင၏် ေြမနမိ့်ပိုငး်ကို စပါးစုိကပ်ျိးရန် အဓကိ အသံုးြပကပးီ ေတာင်ကနုး်များကို 

ေရာဘ်ာငှ့် အပပူိုငး်ေဒသသစ်သးီပငမ်ျား စုိကပ်ျိးရန ် အသံုးြပကပါသည။် ကမး်ိုးတနး် တစ်ေလာက် ေကျးရ�ာများ 

တွင ်ပငလ်ယ်ငါးဖမ်းလပုင်န်းသည ်အဓကိကျေသာ အသကေ်မွးဝမး်ေကျာငး်လပုင်န်း ြဖစ်သည်။  

မနွြ်ပညန်ယ်ရှိ အဓကိ တုိငး်ရငး်သားများမှာ မနွ်ငှ့် ဗမာ ြဖစ်ပါသည ် (CESD, IFPRI,  and  MSU  ၂၀၁၆)။ မွန် 

ြပညသ်စ်ပါတီငှ့် ြမနမ်ာအစုိးရတုိသည်  ၁၉၄၉ မှ ၁၉၉၅ ခုစ်ှ မတုိင်ခငထ်ိ လကန်ကက်ိုငပ်ဋပိကများ ြဖစ်ပာွးခဲ့ပီး 

အပစ်အခပ် ရပစဲ်ေရးကို ၁၉၉၅ ခုစ်ှတွင ် စတငခ်ဲ့သည။် ၎ငး်အချနိမ်စှပးီ မနွြ်ပညန်ယ်သည ် အေတာ်အသင့် 

တည်ငမိေ်အးချမး်လျက ်ရှိပါသည(်UNHCR ၂၀၁၄)။  
 
 
 

၃။ စစတ်မ်းများငှ့် အချကအ်လကမ်ျား 
 
ဤအခနး်တွင်အသံုးြပသည့် အဓကိ အချကအ်လက ်အရငး်အြမစ်များကို Michigan State University, the Center 

for Economic and Social Development, ငှ့် ိုင်ငံတကာ စားနပ်ရိကာမူဝါဒဆိုင်ရာ သုေတသနအဖွဲအစည်း 

(IFPRI) တုိက ၂ဝ၁၅ ငှ့် ၂ဝ၁၈ ခုစ်ှကားတွင ်ေကာက်ယခူဲ့ကေသာ အမိေ်ထာင်စု စစ်တမး် ကီး(၄)ခမု ှေကာက်ုတ် 

ထားပါသည်။ စစ်တမး်ြပလုပခ်ဲ့သည့်ေနရာများကို ပံု-၁ တွင ်ေဖြပထားပါသည်။ စစ်တမး်တွငပ်ါဝငသ်ည့် အမိ်ေထာင်စု 

တစ်ခခုျငး်ငှ့် လထူစုစ်တမ်းေမးခနွး်လာများကို ေြဖဆိုိုငရ်န ်သေုတသန ေမးခနွး်များြဖင့် ြပငဆ်ငထ်ားပးီ အေကာင်း 

အရာ၊ ေမးခနွး်တညေ်ဆာက်ပံုငှ့် စစ်တမး်ေကာက်ယမူကို တူညီေသာ ပံုစံြဖင့် ေဆာငရ်�ကထ်ားပါသည။် 
 

စစ်တမ်းများကို အသက်ေမွးဝမး်ေကျာငး်ှင့် ပတ်သက်သည့် အေသးစိတ်အချကအ်လကမ်ျားကို ရယရူန ်ပံုေဖထား 

ပါသည်။ စစ်တမး်အားလံုးတွင ်အမိ်ေထာငစု် လဦူးေရကို အေြခခေံသာ အချက်အလကမ်ျား (အသက၊် ကျား-မငှ့် ပညာ 

အရည်အချင်း)၊ ပိုငဆ်ိုငမ် (ေြမငှ့် အြခားထတ်ုလပုမ်ငှ့်ဆိုငေ်သာ ပစည်းပိုငဆ်ိုငမ်)၊ ဝငေ်ငတုိွးလပု်ငနး်များ 

(စုိကပ်ျိးေရး၊ စုိကပ်ျိးေရးငှ့် ဆကစ်ပ်ေသာ အလပုအ်ကိုင၊် သဘာဝသယဇံာတ ထုတ်ယူသံုးစဲွမ၊ ေရ�ေြပာငး်သာွးလာ 

အလပုလ်ပုက်ိုငမ်) အစရှိသညတုိ် ပါဝင်ပါသည။် ထပမ်ံေကာကခ်ခံဲ့သည့် အေသးစိတအ်ချက်အလကမ်ျားသည ်စစ်တမ်း 

တစ်ခုငှ့်တစ်ခုကားတွင် စီးပာွးြဖစ်သီးှံ ထတ်ုလပုမ် ကွဲြပားချကမ်ျား အေပမူတညပ်ါသည်။ သီးှံအထးူြပအပိုငး်တွင် 

ထတ်ုလပုမ်သွငး်အားစုများှင့် မျိးေစ့များ၏ ပမာဏ၊ ကနုက်ျေင၊ွ လပုသ်ားအင်အား၊ စက်ကိရယိာ ငှ့်အသံုးြပေသာ 

ခိုငး်က/ဲ�ွးများအေကာင်း၊  သးီှံ အထွက်နး်၊ ေဈးကကွအ်ေလ့အထငှ့် ေရာငး်ချရရှိသည့် ဝငေ်ငတုိွ အေသးစိတ် 

ပါဝငပ်ါသည်။  မနွြ်ပညန်ယ၊် ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသငှ့် ရှမး်ြပညန်ယ်တုိ၌ ြပလပုသ်ည့် စစ်တမ်းတငွ ်အစားအေသာက် 

ငှ့် အစားအေသာက ် မဟုတ်သည့်အရာများအတကွ ် ကနုက်ျစရိတ်များ ပါဝငပ်ါသည။် စစ်တမး်တစ်ခစီုကို အစ်ှချပ် 

ပးီ ဇယား-၁တွင ်ေဖြပထားပါသည်။ 
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ပံု  ၂ စစ်တမ်းေကာက်ယသူည့် ေနရာများြပ ေြမပံု 

 
 

အရင်းအြမစ-် စာေရးသ၏ူ စစုည်းမ 

 

ဇယား  ၁ စစ်တမး် အေသးစိတ်၏ အစ်ှချပ ်

အချက်အလက် မွန် ြမစ်ဝကန်းေပ အပပူိုင်းေဒသ ရမှး် 

စစ်တမး်ေကာက်ယူ 

သည့်ှစ် 

၂ဝ၁၅ ၂ဝ၁၆ ၂ဝ၁၇ ၂ဝ၁၈ 

ေဒသှင့် လူဦး ေရ 
ကုိယ်စားြပမ 

မန်ွြပညန်ယ် ၁ဝ မိနယ်မ ှ
ေကျးလက်လူဦးေရ 

ဧရာဝတီှင့် 
ရန်ကုန်ရှိ မိနယ် 
ေလးခမု ှေကျးရ�ာ 
အုပစု်ေလးဆယ်၏ 
လူဦးေရ 

• ေကျးရ�ာ၂၅ အုပစု် 

သည် ငါးကန်ကုိ 

အဓကိြပလုပ ်

ကသည ်
• ေကျးရ�ာ ၁၅ အုပ်စု မာှ 

စပါး၊ ပကုိဲ အဓကိ 
သးီနံအြဖစ် စုိက်ပျိးသည ်

အပပူိုင်းဇန်ုေဂဟစနစ်ရှိ

ေသာ မေကွး၊ မ�ေလး၊ 

စစ်ကုိင်း တုိင်းေဒသကီး 

ရှိ မိနယ်ေလးမိနယ်မ ှ

ေကျးလက်လူဦးေရ 

ရမှး်ြပညန်ယ်ေတာင်ပိုင်း 

မိနယ် ကုိး မိနယ်ရှိ 

ေြပာင်း သိုမဟုတ် ပဒဲစိီမး် 

စုိက်ပျိးေသာ ေကျးရ�ာ 

အုပစု် ၉၉ ခရုှိ 

ေကျးလက်လူဦးေရ 

အိမေ်ထာင်စု 
နမနူ�အရ�ယ်အစား 

၁,၆၃၂ ၁,၁၀၂ ၁,၅၇၈ ၁,၅၆၂ 

လူဦးေရး 
ကုိယ်စားြပမ 
အိမေ်ထာင်စု 

၂၇၃,ဝဝဝ ၃၇,၄ဝဝ ၁၆ဝ,၅ဝဝ ၂ဝ၁,၃ဝဝ 

လူထုစစ်တမး် ၁ဝ မိနယ်ရှိ ၁၄၃ ရ�ာ ၄ မိနယ်ရှိ ၇၃ ရ�ာ ၁၄ မိနယ်ရှိ ရ�ာ 
၃၀၀* 

၁၂ မိနယ်ရှိ ၃၂၃ 
ရ�ာ* 
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စစ်တမး်ေမးခန်ွး

တင်ွ ပါဝင်ေသာ 

အခန်းများ 

• အိမေ်ထာင်စု 

• အိမေ်ထာင်စု 

လူဦးေရ 

အေကာင်း 

• အလုပအ်ကုိင် 

• ေရ�ေြပာင်းလုပ်ကုိင်ြခင်း 

• စုိက်ပျိးေရး 

• ေြမှင့် 
ထုတ်လုပမ်ှင့်ဆုိင်
ေသာပစညး် 

• ေချးေငွ 

• စားေသာက်မ 

• တုန်လပေ်ချာက်ချားမ 

• သခုချမး်သာ 

• အိမေ်ထာင်စု 

•  အိမေ်ထာင်စု 

လူဦးေရ 

အေကာင်း 

• အလုပအ်ကုိင် 

• ေရ�ေြပာင်းလုပ်ကုိင်ြခင်း 

• စုိက်ပျိးေရး 

• စက်မလယ်ယာ 
• ေြမှင့် 

ထုတ်လုပမ်ှင့်ဆုိင်
ေသာပစညး် 

• ေချးေငွ 

• စားေသာက်မ 

 

• အိမေ်ထာင်စု 

•  အိမေ်ထာင်စု 

လူဦးေရ 

အေကာင်း 

• အလုပအ်ကုိင် 

• ေရ�ေြပာင်းလုပ်ကုိင်ြခင်း 

• စုိက်ပျိးေရး 

• စက်မလယ်ယာ 
• ေြမှင့် 

ထုတ်လုပမ်ှင့်ဆုိင်
ေသာပစညး် 

• ေချးေငွ 

• အိမေ်ထာင်စု 

• အိမေ်ထာင်စု 

လူဦးေရ 

အေကာင်း 

• အလုပအ်ကုိင် 

• ေရ�ေြပာင်းလုပ်ကုိင်ြခင်း 

• စုိက်ပျိးေရး 

• စက်မလယ်ယာ 
• ေြမှင့် 

ထုတ်လုပမ်ှင့်ဆုိင်
ေသာပစညး် 

• ေချးေငွ 

• စားေသာက်မ 

 

စီးပာွးြဖစ်စုိက်ပျိးသည့် 

သးီံှ 

• စပါး 

• ေရာ်ဘာ 

• သစ်သးီ�ခသံးီံှများ 

   

• ေရလုပင်န်း 

• စပါး 

• ပတီဲစိမး်၊ မတ်ပဲ 

• စပါး 

• ေြမပ ဲ

• ှမး် 

   

• ေြပာင်း 

• ပစဲ်းငုံ 

အရင်းအြမစ-် စာေရးသမူျား၏ စစုည်းမ 

မှတ်ချက်- အပူပုိင်းေဒသငှ့် ရှမ်းြပည်နယ၏် လူထုစစတ်မ်းများတွင် အိမ်ေထာင်စစုစတ်မ်းထက် မိနယပုိ်မုိပါဝင်ပါသည် 
 
 

အမိေ်ထာငစု်စစ်တမး်အတွက ် ကိုယ်စားြပနမနူ�ရယူမ လပုင်နး်စ်သည ် စစ်တမ်းတစ်ခခုျင်းစီ၏ ရညရ်�ယ်ချက် 

ေပမူတည်ပီး ကွဲြပားပါသည။် မနွြ်ပည်နယ်၏ ကိုယ်စားြပနမနူ�သည် ၎ငး်ြပညန်ယ်၏ ေကျးလကလ်ူဦးေရ 

အားလံုးကို ကိုယစ်ားြပိုငရ်န ် ရယထူားပါသည်။ ြမစ်ဝကန်းေပေဒသစစ်တမ်းတွင ် ငါး၊ပစွုန်ေမွးြမေရး အဓကိ 

လပုက်ိုငေ်သာေနရာများငှ့် ငါး၊ ပစွုနေ်မးွြမေရးအနညး်ငယ်ရှိေသာ သိုမဟတ်ု လံုးဝမရှိေသာေနရာများရှိ အသကေ်မွး 

ဝမး်ေကျာင်းများကို ိင်းယှ်ိုငရ်န ်၎င်းသည ်စစ်တမး်ေကာက်ယူမည့် ေကျးရ�ာအပု်စုေရ�းချယ်မကို ပံုေဖထားပါသည်။ 

အပပူိုင်းေဒသစစ်တမး်ကို တုိငး်ေဒသကးီတစ်ခုစီရှိ (၄) မိနယ်တွင် ေကျးလက်လဦူးေရကို ကိုယ်စားြပရန ် ပံုေဖ 

ထားပးီ ၎င်းတွင ် စုိကပ်ျိးေရးေဂဟစနစ်များ၊ လယ်ယာေြမစနစ်များငှ့် ြမနမ်ာိုငင်အံလယ်ပိုငး်ေဒသတွင ် လက်ရှိ 

ေဆာငရ်�က်ေနသည့် ေရသငွ်းစုိကပ်ျိးသည့်စနစ်များကိုပါ ထည့်သငွ်းထားပါသည်။ ရမှး်ြပညန်ယ်အတွက ် စစ်တမ်းကို 

ေြပာင်းငှ့် ပဲစ်းငံု စုိက်ပျိးပးီ လံု�ခံေရးအေြခအေနအရ စစ်တမ်းသွားေရာက် ေကာက်ယူရန ် ခငွ့်ြပေသာ ရှမ်း 

ြပညန်ယ်ေတာငပ်ိုငး်မ ှ မိနယ် (၉) မိနယရ်ှိ ေကျးရ�ာအပုစု်များမှ လဦူးေရကို ကိုယ်စားြပရန ် ပံုေဖထားပါသည်။ 

စစ်တမး်များအားလံုးအတွက် စာရငး်ေကာက်ယရူန ် နယ်ေြမများကို ၂ဝ၁၄ ြမနမ်ာိုငင်သံနး်ေခါငစ်ာရင်း၏ စံနမူန� 

မေူဘာငက်ို အသံုးြပပီး ြဖစ်ိုငေ်ြခငှ့် အရ�ယ်အစားကို အချိးချပးီ ကျဘမ်းေရ�းချယ်ခဲ့ကာ စီမကံနိ်းဦးစီးဌာန၏ 

ဝနထ်မး်များထမံှ အကအူည ီရယူခဲ့ပါသည။် 
 

စစ်တမး်တစ်ခုစီ၏ အစိတ်အပိုငး်တစ်ခြုဖစ်ေသာ ရပရ်�ာလထူုဆိုငရ်ာ ေမးခနွး်များသည ် အမိ်ေထာငစု်စစ်တမ်း 

ေမးခနွး်လာများမှ ရရှိေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို ြဖည့်စွက ် သရိှိိုငရ်န ် ပံုေဖထားပါသည။် စစ်တမ်း 

အားလံုးအတွက် ရပရ်�ာလူထစုစ်တမး်များကို အမိေ်ထာင်စုစစ်တမး်ေကာကယူ်သည့် ေကျးရ�ာတစ်ခုစီတွင် ေနထိုင် 

ေသာ ဗဟသုုတ ှံစပေ်သာ အမျိးသား၊ အမျိးသမးီ ၄ ဦးမ ှ ၆ ဥးီ စသညြ်ဖင့် အပုစု်ဖွဲ ေမးြမနး်ခဲ့ပါသည။် အပူပိုင်း 

ေဒသငှ့် ရမှး်ြပညန်ယ်တွင ် ရပရ်�ာလထူစုစ်တမ်းကို အိမေ်ထာင်စုစစ်တမး် ေကာကယူ်သည့် နယ်ေြမ ဧရယိာထက် 

ပိုမိုေကာကယူ်ခဲ့ပါသည် (၁၄ မိနယ်ငှ့် ၁၂ မိနယ် အသးီသးီြဖစ်ပါသည်)။ ရပရ်�ာလထူစုစ်တမ်းငှ့် အမိေ်ထာင်စု 

စစ်တမး်ှစ်ခလုံုးတငွ ် လနွ်ခဲ့ေသာ စ်ှေပါငး်များစွာက အေကာင်းအရာများကို ြပနေ်ြပာငး်မှတမ်ေိအာင် ြပင်ဆင် 
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 မွန် 
၂၀၁၅ 

ြမစ်ဝကန်းေပ 
၂၀၁၆ 

အပပူိုင်းေဒသ 
၂၀၁၇ 

ရမှး်  
၂၀၁၈ ေကျးရ�ာ၏လကဏာများ 

ကွန်ကရစ်လမး်များ % ၉၅      ၅၉ ၈၀ ၅၄ 
 

ထားပးီ အေြခခအံေဆာက်အအံုငှ့် ြပညသ်ူဝနေ်ဆာငမ်ကိုလကလ်မှ်းမမီ၊ ခရးီသာွးရသည့်ကာချနိ၊် လပုခ်န်းထား 

များငှ့် ေကျးလကစီ်းပာွးေရးလပုင်နး် အေရအတွက်စသည့်ကစိများကို လနွခ်ဲ့ေသာ ၅ စ်ှ သိုမဟတ်ု ၁၀ စ်ှအတွင်း 

က ြဖစ်ပျကခ်ဲ့မများ သရိှိိုင်ေအာင ်ပံုေဖထားပါသည်။ 
 
 

 ၄။ စစတ်မး်များမ ှရလဒမ်ျားကို ေပါငး်စပမ် 
 

ဤအခနး်တွင် စစ်တမး်များငှ့် ေဒသအလိုက ် အဓိကေြပာငး်လမဲကို ိငး်ယှ်ပးီ အကျး်ချပ်ေဖ ြပပါသည်။ 

ထိုအဓကိ ေြပာငး်လမဲများတွင ် (၁)အေြခခအံေဆာက်အအံု၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးငှ့် ြပညသ်ူဝနေ်ဆာငမ်များကို 

လကလ်မှး်မမီများတွငလ်တ်တေလာ ေြပာငး်လမဲများ၊ (၂) ေြမယာပိုင်ဆိုငမ်၊ လကလ်မှး်မမီငှ့် ေြမယာလပုပ်ိုင်ခငွ့်၊ 

(၃)လယ်ယာစနစ်များ၏ သွငြ်ပငလ်ကဏာများ၊ အဓကိသးီှံများ၏ ထတ်ုလပု်ိုငစွ်မး်ငှ့် အြမတ်အစွနး်ရရှိမ၊ (၄) 

စုိကပ်ျိးေရးလုပင်နး်ငှ့် ဆကစ်ပ်ေနေသာ ြပငပ်အလပုအ်ကိုင်ငှ့် ေကျးလက်ေဒသ၏ စုိကပ်ျိးေရးလပုင်နး် မဟုတ် 

ေသာ လပုင်န်းများ၏ စီးပာွးေရးအေြခအေနငှ့် (၅)ေကျးလကဝ်ငေ်ငွငှ့် ေကျးလက်လပုအ်ားခများ၏ ေနအထား   

တုိြဖစ်ပါသည်။ 

 
၄.၁ အေြခခအံေဆာကအ်အုံငှ့် ဝန်ေဆာငမ်များ 

 

အေြခခအံေဆာကအ်အံုငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်များ ပံ့ပိုးြခင်းတုိသည ်နယ်ေြမေဒသ တစ်ခုငှ့်တစ်ခု မတူညီကပါ။ ၎င်းသည် 

ပထဝအီေနအထား၊ အေြခချေနထိုငမ်ငှ့် ပဋပိကများ၏ အကျိးဆကမ်ျား ေပတွငမ်တူည၍် ကွဲြပားမရှိပါသည် 

(ဇယား-၂)။ ေကာငး်မနွ်ေသာလမး်များကို လကလ်မှး်မမီသည ် ေတာင်ပိုငး်ရမှး်ြပညန်ယ်တွင် အနမိ့်ဆံုး (ေကျးရ�ာများ 

၏ ၅၄ ရာခိုင်နး်) ြဖစ်ပးီ ၎ငး်သည ်ေတာငေ်ပေဒသအေနအထားြဖစ်၍ အချိေနရာများတငွ် ပဋိပကများ ရှိေနေသး 

ြခငး်ေကာင့်လညး် ြဖစ်ိုငပ်ါသည။် ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသတွင ်၅၉ ရာခိုင်နး်ြဖစ်ပီး ၎င်းေဒသတွင ်ေရလမ်းခရးီသည် 

ေကျးရ�ာများသို သာွးေရာကရ်နအ်တွက် အဓကိအားထားရာ ဆက်သယ်ွေရး လမ်းေကာင်း ြဖစ်ပါသည်။ မနွြ်ပညန်ယ် 

တွင ် ခင်းထားေသာ လမး်များသည် အများဆံုးြဖစ်ပးီ ၉၅ ရာခိုင်နး် ြဖစ်ပါသည်။ ေတွရှိချကမ်ျားအရ မနွြ်ပည်နယ် 

တွင ် မိေပသိုသာွးေရာက်ရန ် လမ်းခရးီကာချနိ ် အနညး်ဆံုးြဖစ်ေသာေကာင့် ေဒသခမံျားသည် စုိကပ်ျိးေရးငှ့် 

မသကဆ်ိုငေ်သာ အလပု်အကိုငမ်ျား၊ သငွး်အားစုများငှ့် ထကွက်ုနမ်ျား ေရာင်းချမများအတွက ် အလယ်ွတကူ 

သာွးလာိုင်ကပါသည။် ေဒသအားလံုးတွင ်မိုးရာသီတွင ်ခရီးသာွးကာချနိသ်ည ်ေြခာကေ်သွရာသတွီင ်ကာချနိထ်က် 

၂ဝ မ ှ ၄ဝ ရာခိုင်နး် ပိုကာပါသည်။ ၄ငး်ကို ကည့်ြခငး်အားြဖင့် လမ်းများ တည်ေဆာကထ်ားမများသည် အရည် 

အေသွး မြပည့်ေကာငး် ေတွြမငရ်ပါသည။် 

 

ဇယား   ၂ ေဒသအလိုက ်ေကျးလကေ်ဒသတွင ်အေြခခံအေဆာက်အအံုများငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်များကို လကလ်မှ်းမမီ 

 
 
 
 
 

မိုးရာသတီင်ွ ကားြဖင့်သာွးုိင်မ % ၈၇ ၃၂ ၉၉ ၇၉ 

ေွရာသတီင်ွ အနီးဆုံးမိြပစင်တာသို သာွးရန်ကာချန်ိ (မနိစ်) 
 
 

၃၃ ၄၇ ၄၆ ၅၁ 
မိုးရာသတီင်ွ အနီးဆုံးမိြပစင်တာသို သာွးရန်ကာချန်ိ (မနိစ်) 
 

၄၀ ၅၇ ၆၆ ၆၀ 
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မလူတန်းေကျာင်း % ၈၀ - ၇၉ ၈၀ 

မလူတန်းလွန်ေကျာင်း % ၃၇ - ၃၁ ၁၅ 

ုိင်ငံေတာ်မ ှလပ်စစ်မးီြဖနြ်ဖးမ % ၅၁ ၁၂ ၃၄ ၂၅ 

လက်ကုိင်ဖန်ုးြဖန်ြဖးသအူနညး်ဆုံးတစ်ဦးကုိ လက်လှမး်မမီ, % ၉၇ - - ၉၇ 

စစ်တမး် ေကာက်ခဲ့သည့် ရပရ်�ာ လူထု စုစုေပါင်း ၁၄၃ ၇၃ ၃၀၀ ၃၂၃ 

အရင်းအြမစ်- စစ်တမး်အချက်အလက်များအား စာေရးသ၏ူ သံုးသပ ်ဆန်းစစ်ချက် 

 

   

မလူတနး်ေကျာငး်များသည် အြမင့်ဆံုးအဆင့်ပံ့ပိုးမေပးထားသည့် ြပညသ်ူဝနေ်ဆာငမ်ြဖစ်ပးီ စစ်တမး် ေကာက်ယူ 

ခဲ့သည့် ေကျးရ�ာများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နး်ခနတွ်င ် မလူတန်းေကျာငး်များရှိပါသည်။ (ဇယား-၂)။ မူလတနး်လနွေ်ကျာငး် 

များရှိေသာ ေကျးရ�ာများသည် နညး်ပါးပးီ ေဒသအသီးသးီတွင် ပံုစံအမျိးမျိးရှိေနကာ ရမှ်းြပညန်ယ်တွင် အနညး်ဆံုး 

ြဖစ်ပးီ မနွြ်ပညန်ယ်တွင ် အများဆံုးြဖစ်ပါသည်။ ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသငှ့် ပတ်သကသ်ည့် အချကအ်လက်များ ဤ 

ေလလ့ာချက်တွင ်မရရှိပါ။ 

လပစ်စ်မးီကို လကလ်မှး်မရီရှိိုငမ်သညလ်ညး် ေဒသအမျိးမျိးတငွ ်ကွဲြပားလျက ်ရှိေသာလ်ညး် သာမနအ်ားြဖင့် 

နည်းပါးပါသည။် လပ်စစ်မးီ ရရှိမသည် မနွြ်ပညန်ယ်တွင ် အြမင့်ဆံုးြဖစ်ပီး ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသတွင ် အနညး်ဆံုး 

ြဖစ်ကာ ၁၂ ရာခိုင်နး်သာ ရှိပါသည်။ ေကျးရ�ာအများစုသည် ပဂုလိကအစီအစဥြ်ဖင့် ဝန ်ေဆာငမ်ေပးသည့် လပ်စစ်မးီ 

ကိုသာ လက်လမှး်မရီှိပးီ တခါတရ ံ ေကျးရ�ာမ ှ စုေပါငး်ပီး ဝယ်ယူကရပါသည်။ သိုေသာလ်ည်း အစုိးရမ ှ ေပးသည့် 

လပစ်စ်မးီရှိသည့် ရ�ာများတွငပ်င ်အမိ်ေထာငစု်အားလံုးသည ်လပ်စစ်သယ်ွတနး်မစရတ်ိ မတတ်ိုင်ကေသာေကာင့် 

အချိေနရာများတငွ် မးီြပတ်ေတာကမ် မကာခဏ ြဖစ်ပာွးပါသည်။ ဥပမာ ရမှ်းြပည်နယ်ရှိ ေကျးရ�ာများ၌ ေလးအမိ် 

တွင ် သံုးအမိ်သည ် အစုိးရလပစ်စ်မးီကို သယ်ွတနး် ဆကသ်ယ်ွထားကပါသည်။ ၎င်းအမိမ်ျားက တစ်ပတ်လင ်

စ်ှရကခ်န ် မးီြပတ်ကာ တကမိြ်ပတ်လင် ပျမး်မ ငါးန�ရခီန်ကာေကာငး် တငြ်ပခဲ့ကပါသည်။ ယခအုခါ ဆိုလာ 

စွမး်အင်စနစ်ကို ကျယြ်ပန်စွာ အသံုးြပလာကပးီ အဓကိအားြဖင့် ဖနုး်များကို အားသငွး်ရန်ငှ့် အလငး်ေရာင ်ရရှိရန ်

အသံုးြပကပါသည။် မိုဘိုငး်ဖနုး်ဝနေ်ဆာင်မများကို လကလ်မှး်မမီသည ် အားလံုးနးီပါးြဖစ်ပးီ ၎င်းသည ် ၂ဝ၁၄ ခုစ်ှ 

မိုဘိုငး်ဖနုး်ဝန်ေဆာငမ်များကို တုိးချဲေဆာငရ်�ကခ်ျနိမ်ှ စတငခ်ဲ့ပါသည။် 

တခါတရ ံ အေြခခံအေနအထားမ ှ စတင ် ရေသာလ်ည်း  ၂၀၁၀ ခုစ်ှတညး်က  ြမနမ်ာိုငင် ံ စီးပွားေရး ြပြပင် 

ေြပာငး်လဲေရး၏ အဓိက လကဏာရပမ်ျားအြဖစ် အစုိးရငှ့် ပဂုလကိ၏ အရှိနအ်ဟုန်ငှ့် ပံ့ပိုးမေပးခဲ့သည့် အ ေြခခံ 

အေဆာကအ်အံုများှင့် ပထဝအီေနအထားအလိုကပ်ျံှံေဆာငရ်�က်လာသည့် ဝန်ေဆာငမ်များကို ေတွြမင်ိုငပ်ါသည်။ 

ေကျးလကလ်မး်များငှ့် မူလတနး်လွန်ေကျာငး်များ တညေ်ဆာကြ်ခငး်၊ အစုိးရလပစ်စ် ဓါတအ်ားြဖနြ်ဖးေရးများ 

တညေ်ထာငြ်ခငး်ငှ့် ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်များသည် ေဒသအသးီသီးတွင ် စစ်တမ်းေကာက်ေနချနိ၌် လငြ်မနစွ်ာ 

တုိးတက်ေြပာငး်လခဲဲ့ပါသည်။ ေြပာင်းလမဲကို ပံု-၃ တွင ် ေဖြပထားပးီ ၎င်းသည် လွနခ်ဲ့ေသာ ဆယ်စုစ်ှက အပပူိုင်း 

ေဒသရှိ စစ်တမး်ေကာက်ယခူဲ့ေသာ ေကျးရ�ာများတွင ် မလူတနး်ေကျာငး်များ၊ အလယ်တနး်ေကျာငး်များ၊ လမး်များ၊ 

လပစ်စ်သယ်ွတနး်ြခငး်တုိ၏ စုစုေပါငး်လပုေ်ဆာငမ်များကို ေဖြပထားပါသည်။ လမး်များတည်ေဆာကြ်ခငး်၊ လပ်စစ် 

မးီသယ်ွတနး်ြခငး်လပုင်နး်များငှ့် မလူတနး်လနွေ်ကျာင်းများ ေဆာက်လပုြ်ခငး်တုိသည ်၂၀၁၁ ခုစ်ှမ ှစတင်ပီး အရှိန် 

အဟနုြ်ဖင့် တုိးတကလ်ာပါသည။် 
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ပံု ၃ အပပူိုင်းေဒသ၏ စစ်တမး်တွငပ်ါဝငသ်ည့် ေဒသများတွင ်ေကျာင်းများ၊ လပစ်စ်မးီများဆကသ်ွယ်မ စုစုေပါင်း 

(၁၉၁၇ မ ှ၂၀၁၇ ထ)ိ 

 
 
 
 
 

အချပအ်ားြဖင့် အေြခခအံေဆာကအ်အံုငှ့် ဝန်ေဆာငမ်များကို လက်လမှး်မရီရှိမ တုိးတက်လာသညမ်ာှ အလွန် 

သသိာထငရ်ာှးပါသည။် ယာမ်ျားတငသ်ငွ်းခငွ့်ငှ့် ေငွေကးဝန်ေဆာင်မများကို လွတ်လပ်စွာ လုပက်ိုငခ်ငွ့်ြပြခငး်သည်  

ေရ�လျားသာွးလာြခငး်ငှ့် ဆကသ်ယွ်ေရးကစိများ တုိးတကလ်ာရန်အတွက် ကနု်ကျစရိတ်ငှ့် အချနိလ်ိုအပခ်ျကက်ို 

များစွာ ေလာ့ချရာတွင ် ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ ဥပမာ ရမှ်းြပညန်ယ်တွင ် စစ်တမး်ေကာကခ်ဲ့သည့် ေကျးရ�ာများမ ှ အနးီဆံုး 

မိြပသို သာွးရန ် ပျမ်းမကာသည့် အချနိ်သည ် ၂ဝ၁၃ ခုစ်ှငှ့် ၂ဝ၁၈ ခုစ်ှအတွင်း ၄ဝ ရာခိုင်နး် ကျဆင်းသွားပီး 

ပျမး်မအားြဖင့် ၃၈ မနိစ် ကျဆငး်သာွးပါသည။် ဆိုငက်ယ်သည ်အသံုးအများဆံုး သာွးလာေရးယာြ်ဖစ်ပီး ၂၀၁၃ ခုစ်ှ 

တွင ်ေကျးရ�ာ ၄၁ ရာခိုင်နး်တွငသ်ာရှိခဲ့ရာမ ှေကျးရ�ာ ၈၇ ရာခိုင်နး်ထိ ရှိလာပါသည်။ 

သာွးလာမေကာငး်မနွလ်ာြခငး်ေကာင့် ေကျးလကေ်နထိုင်သမူျားအေနြဖင့် ေရ�းချယ်စရာ စီးပာွးေရးလပုင်န်း 

များြပားလာပါသည။် ဥပမာ ဝယ်သမူျားစွာငှ့် လကလ်ှမး်မမီရှိြခငး်သည ် စုိက်ပျိးေရးထကွက်နုမ်ျား (ရမှး်ြပည်နယ် 

တွင ် ေြပာင်း) ေဈးကကွက်ို ယှ်ပိငလ်ာိုငေ်စပါသည်(Cho and Belton ၂၀၁၉)။ သာွးလာမလယ်ွကြူခငး်သည် 

ရ�ာသရူ�ာသားများ ရာှေဖွေနသည့် အလပု်အကိုငမ်ျားကို တုိးတကေ်စပါသည။် ဥပမာ ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသတွင ်ေြဖဆို 

သ ူ၄၄ ရာခိုင်နး်သည ်လခစားဝနထ်မး်အြဖစ် အနးီအန�းရှိ မိြပေဒသ သိုမဟတ်ု အြခားမိများ၊ ေဒသများသို သာွး 

ေရာကလ်ပု်ကိုင်ကပါသည ်(ထးူငှ့် ဇူ ၂၀၁၆)။ 

 
၄.၂ ေြမပိုင်ဆိုင်မှင့် ေြမယာလုပပ်ိုင်ခင့်ွ 

 

ေြမယာများကို လက်လမှး်မီမသည ် စုိက်ပျိးေရးကတွင ် တုိက်ိုကပ်ါဝင်ေဆာငရ်�ကရ်န ် လိုအပခ်ျကတ်စ်ခြုဖစ်ပီး 

ေြမပိုငဆ်ိုငမ် အေနအထားသည် ေကျးလကအ်မိ်ေထာငစု်များ၏ လမူစီးပာွးအေြခအေနအတွက ် အဓကိ ဆံုးြဖတ်ေပး 

သည့် အချက်တစ်ခ ု ြဖစ်ခဲ့ပါသည။် ေြမယာေလျာ်ေကးကစိသည ် ၂၀၁၁ ခုစ်ှတည်းက ြမနမ်ာိုင်ငတွံင ် ိုငင်ေံရးငှ့် 

ပတ်သကေ်သာ  အဓိက ကိစရပ ် ြဖစ်ခဲ့ပါသည။် သမိ်းဆညး်ထားေသာ ေြမများကို ေကျးလကေ်နြပညသ်ူများ လက်ထဲ 

သို ြပနေ်ပးရနမ်ာှ ၎င်းအချနိတ်ညး်က အစုိးရ၏ မဝူါဒထတွဲင ် အထငက်ရ ပါရှိပါသည။် သိုေသာလ်ညး် အဆိုပါအား 

ထတ်ုမများကို ေအာငြ်မင်စွာ အေကာငအ်ထညေ်ဖရနမ်ာှ တစ်ခါတစ်ရံခကခ်ပဲါသည် (Mark and Belton ၂၀၂၀)။  

ေြမယာမဲ့မနး်မာှ ေနရာေဒသအလိုကေ်ြပာငး်လဲမရှိပးီ ေယဘုယျအားြဖင့် ြမင့်မားပါသည်။ သိုေသာ် ရမှ်း 

အရင်းအြမစ-် စစ်တမ်းအချက်အလက်များေပတွင ်စာေရးသမူျား၏ ဆနး်စစ်သံုးသပ်မ 
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ြပညန်ယ်ေတာငပ်ိုငး်မှာ ခင်းချကတ်စ်ခုြဖစ်ပးီ အမိေ်ထာငစု်များ၏ ၈၅ ရာခိုင်နး်သည ် စုိကပ်ျိးေြမကို လကလ်ှမး်မီ 

ကပါသည်။ ေြမယာနယ်နမိတ်ပိုငး်ြခားမသည ် လနွခ်ဲ့ေသာ မျိးဆက် တစ်ခု သိုမဟတ်ု ှစ်ခအုတွငး်  ေြပာင်းလဲမ 

များစွာမရှိပဲ ဆကခ်လံာြခင်းြဖစ်ပးီ သသိာေသာ ခွဲေဝပိုင်းြခားြခင်းပံုစံများ မရှိပါ။  ဆနက်ျင်ဘကအ်ေနြဖင့် ြမစ်ဝကန်း 

ေပေဒသတငွ် ေြမမဲ့ယာမဲ့နး်အလနွမ်ျားပးီ (၅၈ ရာခိုင်နး်ခန်)၊ ၁၉၃၀ ခုစ်ှ ကမ�ာ့စီးပာွးေရးပျက်ကပ် အချနိအ်တွင်း 

တွင ်ေြမများကို သမိ်းဆည်းြခငး်၊ ဆိုရှယ်လစ်ေခတ်အတွငး် အချိးကျ စပါးေပးသွင်းိုငမ် မရှိြခင်းေကာင့် အမိ်ေထာင်စု 

များထမံှ ေြမသိမး်ဆည်းြခင်း၊ ိုငင်ေံတာ ် ငမိဝ်ပပ်ြိပားမ တည်ေဆာကေ်ရးအဖွဲေခတ ် စကမ်လယ်ယာ မဝူါဒေအာက် 

တွင ် စုိကပ်ျိးေရးလုပင်နး်များ  ထူေထာင်ရန် ရညရ်�ယ်ပးီ ေြမယာချထားေပးရနအ်တွက ် လပု်ကွကင်ယ ် ေတာငသ်ူ 

များထမံှ မှတ်ပံုတငထ်ားြခင်းမရှိသည့် ေြမများ ကို သိမး်ဆညး်ြခင်းတုိ ြဖစ်ပာွးခဲ့ြခင်းတုိ၏ အကျိးဆကပ်င ်ြဖစ်ပါသည် 

(Vicol and Pritchard ၂၀၂၀)။ သမိုငး်ေကာင်းတစ်ေလာက ် ြဖစ်ေပခဲ့သည့် ပဋိပကငှ့် ေနရာ ေရ�ေြပာင်းရြခင်း 

များေကာင့် မွနြ်ပညန်ယ်တွင ် ေြမယာမဲ့နး် (၅၉ ရာခိုင် နး်) မာှြမင့်မားပါသည။် အပပူိုင်းေဒသတွင ် ေြမယာမဲ့န်း 

(၄၀ ရာခိုင်နး်) နညး်ပါးေသာလ်ညး် ဆကလ်က ် ရှိေနဆြဲဖစ်ပးီ ေဒသခမံျား၏ အေမွဆကခ်ံသည့် စနစ်ေကာင့်  

စ်ှေပါင်းရညှ်ကာ တည်တံ့လာေသာ ေြမယာများကို ေနစလ်ပုင်န်းစတ်စ်ခုကဲ့သို ခွဲေဝပိုင်းြခားမများ ြပလုပ်လာ 

ြခငး် ေဆာငရ်�ကလ်ာေသာ ြပယုဒမ်ျားရှိေနပါသည ်(Boutry et al. ၂၀၁၇)။  
 

ပျမး်မေြမပိုင်ဆိုငမ်သည ် ရှမး်ြပညန်ယ်တွင ် ၅.၂ ဧက၊ ြမစ်ဝကန်းေပတွင ် ၁ဝ.၂ ဧက ရှိပါသည်။ သိုေသာလ်ည်း 

ရမှး်ြပညန်ယ်မှလွဲ၍ ကျနေ်ဒသများတွင် အလယ်အလတ် အရ�ယ်အစားသည် ၅ ဧက ရှိပါသည် (ဇယား-၃)။ ိုငင်၏ံ 

ေနရာအများစုတငွ ် အလယ်အလတ် စုိက်ပျိးေြမပိုငဆ်ိုင်သမူျားတွင် (၂) ဟကတ်ာနီးပါးရှိပီး ၎ငး်ကို ကမ�ာသ့တမ်တ်ှ 

ချကအ်ရ ေြမယာအငယ်စားဟ ုအဓပိါယ်သတ်မတှ်ပါသည(်Lowder et al. ၂၀၁၆)။ 

 
ဇယား  ၃ ေဒသအလိုက် ေြမပိုင်ဆိုင်မှင့် လုပ်ကိုင်မအေြခအေန 

အမျိးအမည် မန်ွ  

၂၀၁၅ 

ြမစ်ဝကန်းေပ 

၂၀၁၆ 

အပပူိုင်းေဒသ 

၂၀၁၇ 

ရမှး်  

၂၀၁၈ 

ေြမယာမဲ့အိမေ်ထာင်စု % ၅၉ ၅၈ ၄၀ ၁၅ 

စုိက်ပျိးေြမပျမး်မဧရယိာ ဧက* ၇.၃ ၁၀.၂ ၆.၅ ၅.၂ 

စုိက်ပျိးေြမဧရယိာအလယ်ကိန်း* ၅ ၅.၅ ၅ ၃.၅ 

အိမေ်ထာင်စု ၃ ခုမှ လုပကုိ်င်ေနေသာ ေြမအကျယ်အဝန်း % ၇၁ ၇၀ ၈၁ ၆၇ 

အိမေ်ထာင်စု ၁ ခုမှ လုပကုိ်င်ေနေသာ ေြမအကျယ်အဝန်း% ၇ ၅ ၄ ၉ 

ေြမငှားရမး်ြခင်းရာခိုင်န်း% ၁၄ ၇ ၆ ၁၅ 

ပံုစံ ၇၊ ၁၀၅ တုိြဖင့် လုပကုိ်င်ေနေသာ အိမေ်ထာင်စု % ၃၆ ၈၅ ၈၇ ၂၀ 

စွနလ်တ်ရေြမများရှိေနေသာ အိမေ်ထာင်စု%  ၂၀ ၁၅ ၂၄ 

သမိး်ဆညး်ခရံေြမများသည ်စွနလ်တ်ေြမများ၏ အစိတ် 

အပိုင်းအြဖစ်ရှိေနေသာ အိမေ်ထာင်စု% 

၅၁ ၁၅ ၃၀  

 အရင်းအြမစ-် စစ်တမ်းအချက်အလက်များအေပ စာေရးသမူျား၏ ဆနး်စစ်သံုးသပ်မ 
မှတ်ချက်- ေြမမ့ဲယာမ့ဲကုိ စိုက်ပျိးေြမအား လုံးဝလက်လှမ်းမမီေသာ အိမ်ေထာင်စမုျားဟု အဓိပါယ်သတ်မှတ်ပါသည်။ ငားရမ်းလုပ်ကုိင်ပီး လက်လှမ်းမီ  
ေသာသူ များကုိ ေြမရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ 

* လယ်ေြမလုပ်ကုိင်ေသာ ေဒသများရှိ အေြခအေနအရ ပျမ်းမဧရယိာ 
 

စုိကပ်ျိးလပု်ကိုငသ် ူ အမိ်ေထာငစု်များတွင် ေြမယာပိုင်ဆိုငမ်သည် ညမီြခငး်မရှိေပ။ ေဒသအားလံုး၌ စစ်တမ်း 

ေကာက်ယူခဲ့ေသာ ေြမယာအများဆံုးပိုင်ဆိုငသ်မူျား (တတိယအပု်စု) သည် စုစုေပါငး် စုိက်ပျိးေြမများ၏ သံုးပံုစ်ှပံုကို 

(အပပူိုငး်ေဒသတွင ် ၈၁ ရာခိုင ် နး်ထ)ိ စုိကပ်ျိးလပု်ကိုငေ်နလျက်ရှိပးီ လယ်ေြမ  အနညး်ဆံုး ပိုငဆ်ိုငသ်မူျားအုပ်စု 

သည် အပပူိုငး်ေဒသတွင ်ေြမယာအားလံုး၏ ၄ ရာခိုင်နး်ငှ့် ရမှး်ြပညန်ယ်တွင ်၉ ရာခိုင်နး်ကား လပုက်ိုင်ကသည် 

(ဇယား-၃)။ ဤကဲ့သို စုိက်ပျိးေြမခွဲေဝလုပက်ိုငမ် အေနအထားသည ် စုိကပ်ျိးေရးထွကက်နုမ်ျား တုိးတကထ်ုတ်လုပ် 
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ြခငး်ြဖင့် ေကျးလကဝ်ငေ်င ွ တုိးတကေ်ရးကို လပုေ်ဆာငမ်ည့် မဝူါဒအတွက ် အေရးကးီေသာ သကေ်ရာကရ်ှိိုင်ပီး  

တုိက်ိုကအ်ကျိးေကျးဇူးများြဖစ်သည့် (ေထာကပ်ံ့ေချးေငရွရှိမ၊ သးီှံေရာငး်ချြခငး်မ ှဝငေ်ငရွရှိမများ)သည ်လယ်ယာ 

ေြမများစွာ ပိုငဆ်ိုငေ်သာ အမိေ်ထာင်စုများကိုသာ ပို၍ အကျိးအြမတ် ရရှိေစပါသည။် ဥပမာ ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသ၌ 

လယ်ေြမ  အနညး်ဆံုး ပိုင်ဆိုငသ်မူျားအုပစု်သည ် စုစုေပါငး် မိုးစပါးစုိကပ်ျိးထတ်ုလုပမ်၏ ၃ ရာခိုင်နး်သာရှိ ေသာ် 

လညး် အများဆံုးပိုငဆ်ိုငသ်ည့် (တတိယအပုစု်) စုိက်ပျိးလပုက်ိုငေ်သာ အမိ်ေထာငစု်များသည် ၆၄ ရာခိုင်န်း 

ထတ်ုလပု်ကပါသည။် ေရသငွး်စုိက်ပျိးသည့် ေစွပါးမရှရှိေသာ ဝငေ်ငသွည ် ေြမပိုငဆ်ိုငမ်ငှ့် တုိက်ိုကအ်ချိးကျ 

ဆကစ်ပလ်ျက် ရှိပါသည်။ တတိယအပု်စုတွငပ်ါဝင်ေသာ အမိ်ေထာင်စုများသည် ဝငေ်င ွ ၅ဝ ရာခိုင်နး် ရရှိကပီး 

ပထမအပုစု်တွင ်ပါဝင်ေသာ အမိေ်ထာင်စုများမာှ ၂ဝ ရာခိုင်နး်သာ ရရှိပါသည။် ၎ငး်ပံုစံသည် ရငး်ှီးြမပ်ှံိုငစွ်မ်းှင့် 

ေရသငွး်ရရှိိုင်မ ကွဲြပားမ၏ အကျိးသက်ေရာကမ်ြဖစ်ိုငပ်ါသည။် အလားတူြဖစ်စ်များကို အြခားေဒသများတွင် 

လညး်ေတွိုင်ပါသည။် 
 

ေြမငာှးရမး်မေဈးကကွသ်ည် ေဒသအားလံုးတွင ် အနညး်ငယ်သာရှိသည။် ပိုငရ်ှငက်ိုယ်တုိင် မလပုက်ိုင်ေသာ 

ေြမယာအများစု၌ လကရ်ှိလုပက်ိုငေ်နသမူျားသည် ၄ငး်တုိ၏ မဘိများမှ ဆကခ်ံပးီ အစဥအ်ဆက် ငာှးရမး် လပု်ကိုင် 

လာကပါသည။် ငာှးရမ်းလပုက်ိုင်ကမသည ် အပပူိုင်းေဒသတွင ် ၆ ရာခိုင်နး်မ ှ ရမှး်ြပညန်ယ်တွင ် ၅ ရာခိုင်နး်ထိ 

ရှိပါသည။် 

ေြမပိုငဆ်ိုငမ် အာမခခံျက်သည ် ေဒသအလိုကမ်ျားစွာ ကွဲြပားပါသည်။ ြမနမ်ာိုငင်ံ၏ ဖွဲစည်းပံုအေြခခဥံပေဒအရ 

ေြမအားလံုးကို ိုငင်ေံတာအ်စုိးရက ပိုငဆ်ိုငပ်ါသည။် ပံုစံ ၇ သိုမဟတ်ု ပံုစံ ၁ဝ၅ သည ် ိုငင်ေံတာ်မ ှ ထတ်ုေပးထား 

ေသာ သကေ်သခလံကမ်တ်ှြဖစ်ပးီ ၎ငး်သည ် ေြမယာပိုငဆ်ိုငသ်အူား ေြမယာလပု်ကိုငခ်ငွ့်ရရှိေစပါသည။် တရားဝင် 

အသံုးြပခငွ့် မရရှိထားေသာ ေြမယာများကို ေြမလွတေ်ြမိုငး်များအြဖစ် အမျိးအစား သတ်မတ်ှပးီ ၎ငး်တုိကို ိုင်ငံ 

ေတာ်က အြခားအသံုးြပမည့်သမူျားကို ချထားေပးရန် သမိး်ယူပါသည။်  ၂ဝ၁၈ ခုစ်ှတွင ် ြပြပငခ်ဲ့ေသာ ေြမယာ 

ဥပေဒအရ ေြမလတ်ွေြမိုငး်များကို လက်ဝယရ်ယူထားသသူည ် ြပစ်ဒဏခ်ရံမည် ြဖစ်ပါသည် (Mark and Belton 

၂ဝ၂ဝ)။ 

မတ်ှပံုမတင်ထားေသာ ေြမများ၏ ေြမပိုငဆ်ိုငမ်အာမခခံျကရ်ှိမသညလ်ညး် အားနညး်ေသာအေနအထားတွင် 

ရှိပါသည။် မှတ်ပံုတငမ် အများဆံုးသည် ိုငင်ေံတာမ် ှ လကလ်မှး်မီေဆာငရ်�က်ိုငသ်ည့် လယ်ေြမများ ြဖစ်ပါသည်။ 

သမိုငး်အစအ်ဆကတ်စ်ေလာက် စုိကပ်ျိးေြမအသံုးချမ မဝူါဒကလမး်�ခံိုငေ်သာ စပါးစုိကပ်ျိးသည့် လယ်များတွင် 

အဓကိေတွရပါသည။် ထိုေကာင့် ပံုစံ ၇ ငှ့် ပံုစံ ၁ဝ၅ ပိုငဆ်ိုငမ်သည် အပပူိုင်းေဒသတွင ် ၈၇ ရာခိုင်နး်ရှိကာ 

အများဆံုးြဖစ်ပးီ မနွြ်ပညန်ယ်ရှိ အစွနအ်ဖျားငှ့် ယာေြမများတငွ် ၃၆ ရာခိုင်နး်သာရှိပးီ  ရမှး်ြပညန်ယ်ေတာင်ပိုင်း 

တွင ်၂ဝ ရာခိုင်နး် ြဖစ်သည။် 

ထိုသိုေြမယာပိုငဆ်ိုငမ် အာမခခံျကန်ညး်ပါးမမာှ ေြမသမိ်းခရံမ အေြခအေနကးီမားခဲ့ြခငး်၏ အကျိးသက ်ေရာက်မ 

ြဖစ်ပါသည်။  ေြမယာသမိ်းမများမာှ ရမှ်းြပညန်ယ်တွင ် စစ်တမ်းေကာကယူ်ခဲ့ေသာ ေဒသများ၏ ၃ဝ ရာခိုင်နး်ရှိပီး 

ေြဖဆိုသမူျားက ေရာင်းချြခငး်၊ ေပးကမး်ြခငး် သိုမဟတ်ု လကလ်မှး်မီမ ဆံုးံးြခငး်များ ရှိေကာင်း ေြပာဆိုကပါသည်။ 

ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသတငွ် ေြမသမိး်ခရံမ မှာ ၅၁ ရာခိုင်နး်ရှိပးီ သမိုငး်ေကာငး်အရ ငါးေမးွြမေရးကန်ကးီများ တည် 

ေဆာကရ်န် ေြမသမိး်မများေကာင့် အမိ်ေထာငစု်များ၏ ေြမယာပိုငဆ်ိုငမ် ဆံုးံးြခငး်ကို ြဖစ်ေစခဲ့ပါသည ်(ဇယား ၃)။  

မိိုးဖလာ ိုးရာဓေလ့ထံုးတမး်အစ်အလာအရ ေြမပိုငဆ်ိုငမ်သတ်မတ်ှချကေ်အာကမ် ှေြမများ (ဥပမာ ေရ�ေြပာင်း 

ေတာင်ယာစနစ်) သညလ်ည်း ေြမလွတ် ေြမိုငး်အဓပိါယ် သတ်မတ်ှချကေ်အာကသ်ို ေရာကရ်ှိလာသြဖင့် ေြမသမိ်းခံရ 
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မများအတွက် ထခိိုကဆ်ံုးံးိုငမ်များသည့် အေနအထား ရှိပါသည ် (Thein et al. ၂၀၁၈)။ ဇယား-၃ တွင ် ေဖြပ 

ထားေသာ စစ်တမ်းေကာကယူ်ခဲ့သည့် ေဒသများတငွ် ဤနည်းလမ်းေကာင့် ေြမယာလကလ်မှ်းမမီမာှ နညး်ပါးပါ 

သည။် ဥပမာ ရမှး်ြပညန်ယေ်တာငပ်ိုငး်ရှိ အိမေ်ထာင်စု စစ်တမး်၏ ၂ ရာခိုင်နး်က ၎ငး်တုိသည ်ေရ�ေြပာငး်ေတာင်ယာ 

စနစ်ကျင့်သံုးေကာငး် ေြပာြပကပါသည်။ ေလးပံု တစ်ပံုက ၎ငး်တုိ မသိားစုကိုယ်တုိငြ်ဖစ်ေစ မဘိများငှ့် ေပါင်း၍ 

ြဖစ်ေစ ေရ�ေြပာငး်ေတာင်ယာစနစ်ကို ကျင့်သံုးခဲ့ကပးီ မကာေသးမကီ ေြမသမိး်ခခံဲ့ရ ေကာငး် ေြပာကပါသည ် (Win 

and Zu ၂၀၁၉)။ သိုေသာ်လညး် ေရ�ေြပာငး်ေတာငယ်ာစနစ်သည ်ချင်း ြပညန်ယ်ကဲ့သိုေသာ (Boutry et al. ၂၀၁၈) 

အြခားကနုး်ြမင့်ေဒသများတွငလ်ညး် ြပန်ှံလျကရ်ှိပးီ ၎ငး်လပုက်ိုင်သမူျား၏ ပိုင်ဆိုငမ်မာှ အန�ဂတ်တွင ် ထိခိုက် 

လယ်ွိုငပ်ါသည။် 

အေရှေတာင်အာရှရှိ အြခားိုငင်မံျားကဲ့သို (Rigg et al. ၂၀၁၆) ြမနမ်ာိုငင်၏ံ ပျမး်မ စုိကပ်ျိးေြမ အရ�ယ်အစား 

သည်  မျိးဆက ် အဆကဆ်ကအ်ေမခွွဲချနိ်တွင ် ပိုငး်ြဖတ်ခွဲေဝကေသာေကာင့် အရ�ယ်အစား ေသးငယလ်ာ ပါသည်။ 

ဥပမာ ရမှး်ြပညန်ယ်တွင ်ေြမပိုငဆ်ိုငသ်ည့်အေရအတွက်ငှ့် ေြမမဲ့ယာမဲ့အေရအတွကသ်ည ်မျိးဆက ်တစ်ခမုှ တစ်ခု 

သို ကာွြခားမမရှိဘ ဲတသမတ်ြဖစ်ေနေသာလ်ညး် အိမေ်ထာငစု်တစ်ခ ုလပုက်ိုငသ်ည့် ပျမး်မေြမ အကျယအ်ဝန်းသည် 

၃ဝ ရာခိုင်နး် ထကိျး်ေြမာငး်သာွးပါသည်( Win and Zu ၂ဝ၁၉)။ အပပူိုငး်ေဒသ၌ လယ်ယာ လုပက်ိုငသ်ည့် အရ�ယ် 

ေရာကပ်ီးသူ အမိေ်ထာင်စုများ၏ ၆၈ ရာခိုင်နး်သည ်၎ငး်တုိ၏ မဘိများထက ်ပိုင်ဆိုငေ်သာ ေြမယာအကျယ်အဝန်း 

ေသးငယ်ကပါသည။် မျိးဆက်စ်ှဆက ်အတွငး် ပျမး်မေြမယာပိုငဆ်ိုငမ်သည ်၉.၅ ဧကမ ှ၅.၅ ဧကသို ကျဆငး်သွား 

ပါသည ်(Hein et al. ၂ဝ၁၇)။ 

အဆိုပါြဖစ်စ်မ ှခငး်ချက်တစ်ချိကို ထိုငး်ိုငင်သံို ေရ�ေြပာငး်သာွးလာ အလပုလ်ပု်ကိုငသ်မူျားသည့် မနွြ်ပည်နယ် 

တွငေ်တွရသည် (စစ်တမး်တွငလ်ာေရာကေ်ြဖဆိုသ ူ ထကဝ်ကခ်နက် အမိေ်ထာငစု်ဝငတ်စ်ဦး ေရ�ေြပာငး်သွားလာ 

အလပုလ်ပုလ်ျကရ်ှိေကာငး် စစ်တမး်ေြဖစဥအ်တငွး် ေြပာကားခဲ့သည)်။ မနွြ်ပညန်ယ်တွင ် စပါးစုိက်ပျိးရန ် အသံုးြပ 

ကေသာ ပျမ်းမ ေြမပိုငဆ်ိုင်မအရ�ယ်အစားသည ် ကနဥးီ ေြမပိုငဆ်ိုငသ်ူများတွင ် ၅.၅ ရာခိုင်နး်မ ှ ၆.၄ ရာခိုင်နး်သို 

တုိးတကလ်ာပါသည။် သိုေသာလ်ညး် စပါးစုိကပ်ျိးသည့် ေြမကကွ်အေရအတကွ် ကျဆငး်ေနြခငး်မာှ ေြမသိမး်ခံရမ 

ေကာင့်လ ဲြဖစ်ိုငေ်ကာင်း ခနမ်နှး်ရပါသည။် (CESD, IFPRI, and MSU ၂၀၁၆) 

 

၄.၃. သးီံှများှင့် စုိကပ်ျိးနညး်စနစ်များ 
  

ြမနမ်ာိုငင်၏ံ မတူကွဲြပားေသာ ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာငှ့် စီးပာွးေရး ပထဝီဝငအ်ေနအထားတုိေကာင့် ိုငင်၏ံ အဓိက 

စုိကပ်ျိးေရး ေဂဟဇုံများတွင် စုိကပ်ျိးနညး်စနစ်ငှ့် ေကာက်ပသဲးီှံပံုစံစုိက်ပျိးထတ်ုလပုမ်ပံုစံများ ကွဲြပားြခားန�း 

ပါသည။် 
 

၄.၃.၁ စပါး 
 

စပါးသည ်စုိကပ်ျိးမအများဆံုး သီးှံြဖစ်ပးီ မနွြ်ပညန်ယ်တွင ်လယ်ယာလပုက်ိုင်သ ူအမိေ်ထာင်စု၏ ၃၉ ရာခိုင်နး် ငှ့် 

ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသတွင် ၉၇ ရာခိုင်နး်ထ ိ ကျယ်ကျယ်ြပနြ်ပန ် စုိကပ်ျိးကပါသည ် (ဇယား-၄)။ ြမနမ်ာတုိ၏ ေနစ် 

ပငတုိ်င်အစားအစာ ြဖစ်သည့်အြပင ်သမိုငး်အစ်အလာ တစ်ေလာက်လံုးတွင် အြခားသးီှံများထက ်ဆနစ်ပါး စုိကပ်ျိး 

ထတ်ုလပုမ်ကို ြမင့်တင်ေပးခဲ့ေသာ စုိကပ်ျိးေရးမဝူါဒများ၏ အကျိးဆကအ်ြဖစ် စပါးသည် လယ်ယာစနစ်များတွင် 

အထင်ကရဦးစားေပးစုိကပ်ျိးသည့် သီးှံြဖစ်သည်။ စပါးစုိက်ပျိးသည့်စနစ်များသည ် ေယဘူယျအားြဖင့် တူညီမ 
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ရှိေသာလ်ည်း ေဒသတစ်ခုငှ့်တစ်ခ ုကွာြခားမရှိပါသည်။ 

ဇယား   ၄ ေဒသအလိုက် အဓကိသးီှံများစိုက်ပျိးမ၊ အထက်ွနး်ှင့် ဝင်ေငွ 
အမျိးအမည ် မန်ွ ြမစ်ဝကန်းေပ* အပပူိုင်းေဒသ ရမှး် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

စပါး  စုိက်ပျိးေသာ ေတာင်သအိူမေ်ထာင်စု % ၃၉ ၉၇ ၄၈ ၅၁ 

မိုးစပါးပျမး်မအထွက်န်း ကီလုိဂရမ/်တစ်ဟက်တာ ၂,၉၄၂ ၂,၃၈၅ ၂,၉၄၈ ၃,၂၆၂ 

မိုးစပါးပျမး်မစုစုေပါင်းဝင်ေငွ (ကျပ/်ဧက) ၁၂၄,၉၇၂ ၁၀၅,၆၁၅ ၁၆၀,၆၀၄ ၁၄၃,၃၁၄ 

ေွစပါးပျမး်မအထွက်န်း ကီလုိဂရမ/်ဟက်တာ  ၄,၂၀၂ ၃,၄၄၃  

ေွစပါးပျမး်မစုစုေပါင်းဝင်ေငွ (ကျပ/်ဧက)  ၁၇၂,၇၀၁ ၁၉၈,၈၉၂  

စပါးေဈးကွက်ပိုလမံ % 
၃၀ 

၇၅ (မိုးရာသီ) 

၇၉ (ေွရာသ)ီ 
၅၉ ၂၁ 

ှမး် စုိက်ပျိးေသာ ေတာင်သအိူမေ်ထာင်စု % ၂ ၀ ၆၈ ၇ 

ှမး်ပျမး်မအထွက်န်း ကီလုိဂရမ/်ဟက်တာ   ၂၄၆ ၄၀၉ 

ှမး်ပျမး်မစုစုေပါင်းဝင်ေငွ (ကျပ/်ဧက)   ၁၀၅,၁၁၅ ၁၆၃,၃၉၈ 

ေြမပဲ စုိက်ပျိးေသာ ေတာင်သအိူမေ်ထာင်စု %  ၀ ၃၃ ၁၈ 

ေြမပပဲျမး်မအထွက်န်း ကီလုိဂရမ/်ဟက်တာ   ၇၅၃ ၁,၃၈၀ 

ေြမပပဲျမး်မစုစုေပါင်းဝင်ေငွ (ကျပ/်ဧက)   ၁၁၁,၀၆၀ ၁၄၁,၅၇၀ 

ပဲတစိီမး် စုိက်ပျိးေသာ ေတာင်သူအိမေ်ထာင်စု % ၈ ၅၂* ၂၁ ၅ 

ပတီဲစိမး်ပျမး်မအထွက်န်း ကီလုိဂရမ/်ဟက်တာ ၂၃၉ ၁,၁၀၆ ၂၃၄ ၇၁၃ 

ပဲတစိီမး်ပျမး်မစုစုေပါင်းဝင်ေငွ (ကျပ/်ဧက)  ၃၂၀,၅၀၀ ၅၂,၂၁၀ ၁၄၁,၁၅၄ 

ေြပာင်း စုိက်ပျိးေသာ ေတာင်သအိူမေ်ထာင်စု % ၀ ၀ ၀ ၅၃ 

ေြပာင်းပျမး်မအထွက်န်း ကီလုိဂရမ/်ဟက်တာ    ၃,၅၀၇ 

ေြပာင်းပျမး်မစုစုေပါင်းဝင်ေငွ (ကျပ/်ဧက)    ၁၆၅,၃၄၄ 

ပစဲ်းငုံ စုိက်ပျိးေသာ ေတာင်သအိူမေ်ထာင်စု % ၀ ၀ ၃၃ ၃၅ 

ပစဲ်းငုံ ပျမး်မအထွက်န်း ကီလုိဂရမ/်ဟက်တာ   ၆၀၆ ၅၂၄ 

ပစဲ်းငုံ ပျမး်မစုစုေပါင်းဝင်ေငွ (ကျပ/်ဧက)   ၁၄၉,၇၃၃ ၁၃,၆၂၃ 

ဟင်းသးီဟင်းရ�က် စုိက်ပျိးေသာ ေတာင်သအိူမေ်ထာင်စု% ၈ ၂၄ ၁၃ ၈၈ 

သစ်သးီ စုိက်ပျိးေသာ ေတာင်သအိူမေ်ထာင်စု % ၁၅ ၁၄ ၁၆ ၆၃ 

အရင်းအြမစ-် စစ်တမ်းအချက်အလက်များအေပတွင် စာေရးသူ၏ ဆနး်စစသ်ံုးသပ်မများ 

မှတ်ချက်*- ေရလုပ်ငနး်ကလုပ်ကုိင်ြခငး်ြပင်ပရှိ ပျမ်းမ အိမ်ေထာင်စု  
† ပျမ်းမတွင် မုိးစပါးင့်ှ ေွစပါးများ ပါဝင်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း စပါးစိုက်ေတာင်သ ူ၁၃ ရာခိုင်နး်သာ ေရသင်ွးစိုက်ပျိးကပါသည်။ 

 
 
 

ပထမအချက်အေနြဖင့် မိုးသးီှံသည် ေဒသအားလံုးတွင ်အဓကိစပါးသးီှံြဖစ်ပါသည။် သိုေသာ်လညး် ေဒသ တစ်ခု 

ငှ့် တစ်ခု ကာွြခားချက ် ရှိပါသည။် ဥပမာ အပပူိုင်းေဒသတွင ် စုိက်ပျိးသည့် မိုးစပါးမာှ မိုးေရလံုေလာက်စွာ မရရှိ 

ေသာေကာင့် ေချာငး်၊ ေြမာငး်၊ ေရကနမ်ျားမ ှ ေရြဖည့်စွကသ်ငွး်ေပးရန ် လိုအပပ်ါသည။် သိုေသာ်လညး် ြမစ်ဝကန်း 

ေပငှ့် မနွြ်ပညန်ယ်တုိတွင် ေရသငွး်ရန် မလိုပါ၊ ရမှး်ြပညန်ယ်တွင ် ေရသငွး်ရသည့် အေြခာက်ေြမြပင ် စုိကပ်ျိးရ 

သည့်စပါးကို ယာေြမတွင ် စုိကပ်ျိးကပါသည။် ေွစပါးကို အပူပိုငး်ေဒသ ေရ�ဘိုဆညေ်ရေသာက်ေဒသ၊ ဧရာဝတီ 

တုိငး်တွင် မိုးရာသ ီေရလမ်းေလရ့ှိေသာ ေဒသများငှ့် ရမှး်ြပညန်ယ်ရှိ ေကာငး်စွာ ေရေပးသငွ်းိုငသ်ည့် ချိင့်ဝမှး်ေဒသ 

အနညး်ငယ်တွင ်စုိကပ်ျိးိုငပ်ါသည။်  
 

ဒတိုယအေနြဖင့် ဓါတ်ေြမသဇာကို ကျယက်ျယ်ြပနြ်ပန ် အသံုးြပကပါသည်။ ဥပမာ စပါးစုိကပ်ျိးထတ်ုလုပ်မ 

အတွက် ဓါတ်ေြမသဇာကို မနွြ်ပညတွ်င ်၈၂ ရာခိုင်နး်၊ အပပူိုငး်ေဒသတွင ်၉၆ ရာခိုင်နး်ငှ့် ရမှး်ြပညန်ယ်တွင် ၈၇ 

ရာခိုင်နး် အသးီသးီ ထည့်သငွး်အသံုးြပကပါသည်။ 
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တတိယအေနြဖင့် အထကွ်ေကာငး်စပါးမျိးအသံုးြပမမာှ အလနွန်ညး်ပါး ပါသည်။ အထကွ်ေကာငး်မျိးဟေူသာ 

စကားလံုးကို အဓပိါယ်ဖငွ့်ဆိုရန ် ခကခ်ပဲါသည။် စစ်တမး်ေြဖဆိုသ ူ ေတာငသ်အူများစုက ၎င်းတုိသည် အထွက် 

ေကာငး်မျိးကို အသံုးြပသညဟ်ေုြပာကေသာလ်ညး် ၎ငး်မျိးစပါးကို အြခားေတာင်သမူျားထမံှ ရယူခဲ့ြခငး်ြဖစ်ေကာင်း 

ေြပာပါသည်။ ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသတငွ် မိုးစပါးစုိကပ်ျိးသူ၏ ၁၆ ရာခိုင်နး်ငှ့် ေစွပါးစုိကေ်တာင်သ ူ၃၇ ရာခိုင်န်း 

သည် အထကွ်ေကာငး်မျိးကို အသံုးြပကေကာငး် ေြပာကပါသည်။ ေရွာသတွီင ် အထကွေ်ကာငး်မျိး စုိက်ပျိးြခင်း 

ြဖင့် ရရှိလာေသာအြမတ်သည ် ေဒသမျိးစုိကပ်ျိးြခငး်ထက ် ၁၈ ရာခိုင်နး် ပိုများပါသည။် သိုေသာလ်ညး် မိုးရာသီ 

စပါးစုိကပ်ျိးငှ့် ိငး်ယှပ်ါက အြမတ်ကာွြခားချကမ်ှာ မေြပာပေလာကေ်ပ။ အပပူိုငး်ေဒသတွင ် ေတာင်သူ ၄၂ 

ရာခိုင်နး်က အထကွေ်ကာငး်မျိး သံုးစဲွကသညဟ် ုေြပာကပါသည်။ ြမစ်ဝကနး်ေပငှ့် အပပူိုင်းေဒသ စ်ှခစုလံုးတွင် 

အထကွေ်ကာငး်မျိး အသံုးြပသသူည ် လွနခ်ဲ့ေသာ ဆယ်စုစ်ှကထက ် ပိုများလာပးီ အပပူိုငး်ေဒသတွင ် ေစွပါးစုိက် 

ေတာငသ် ူ ၂၅ ရာခိုင်နး်မ ှ ၄၂ ရာခိုင်နး်ထ ိ တုိးလာပးီ၊ ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသတငွ ် ေစွပါးစုိက ် ေတာင်သ ူ ၂ဝ 

ရာခိုင်နး်  မ ှ ၃၇ ရာခိုင်နး်ထ ိ တုိးလာပါသည။် သိုေသာလ်ညး် အထကွေ်ကာငး်မျိး အသံုးြပမသည ် မိုးစပါးစုိက် 

ေတာငသ်မူျားတွင ် ကာွြခားမမရှိေပ။ အထကွေ်ကာငး် စပါးမျိးအသံုးြပမနး်သည ် ကေမ�ာဒီးယား (၅၉ ရာခိုင်နး်)၊ 

လာအို(၇၁ ရာခိုင်နး်)၊ ဗယီကန်မ ် (၉၆ ရာခိုင်နး်၊ ထိုငး် (၁ဝဝ ရာခိုင်နး်) စသညြ်ဖင့် အေရှေတာငအ်ာရှိုငင်မံျား 

ငှ့်ိငး်ယှပ်ါက အလနွန်ညး်ပါးသညက်ိုေတွရှိရပါသည။် (Maredia and Reyes ၂ဝ၁၆) 

စတုတအချက်အေနြဖင့် စပါးအထွက်နး်သည ် အလွနန်ညး်ပါးပါသည။် မိုးစပါးအထကွ်နး်သည ် ေဒသ 

အားလံုးတွင ်တစ်ဟကတ်ာလင ်  ၂-၃ မကထ်ရစ်တနသ်ာထကွ်ပးီ စပါးအထကွ်နး်တွင ် ြမနမ်ာိုငင်သံည ်အာဆီယံ 

ိုငင်မံျား၏ ေန�ကတွ်င ်ရှိေနပါသည။် ေွစပါးအထကွ်နး်သည် ြမင့်မားပးီ ပျမ်းမအေနြဖင့် အပပူိုငး်ဇုနတွ်င် ပျမ်းမ 

တစ်ဟကတ်ာလင ် ၃.၄ မကထ်ရစ်တန်ငှ့် ြမစ်ဝကနး်ေပတွင ် ၄.၂ မတ်ထရစ်တန ် ထကွရ်ှိပါသည။် က်ုပ်တုိ၏ 

ေတွဆံုေမးြမနး်မများအရ မကာေသးမီှစ်များက ေကာင်းစွာ ေရသငွး်ိုငသ်ည့် ရမှး်ြပညန်ယ်ေတာင်ပိုငး်၏ အနမိ့်ပိုင်း 

ေဒသများတငွ် တတ်ုိုငင် ံမတှငသ်ငွး်ေသာ အထကွ်ေကာငး်မျိးများကို ပိုမိုစုိကပ်ျိးလာကပါသည။် ၎ငး်မျိးများသည် 

ရက ် ၁ဝဝ သကတ်မး်အတွငး် ပံုမနှအ်ားြဖင့် အနညး်ဆံုး တစ်ဟကတ်ာလင ် ၅ မကထ်ရစ်တနထ်ကွ ် ရှိပါသည်။ 

ထိုေကာင့် သီးထပစုိ်ကပ်ျိးိုငရ်န ် ြဖစ်ိုင ်ေြခ ရှိပါသည။် ရမှး်ြပညန်ယ်တွင ် ြပလပုသ်ည့် က်ုပတုိ်၏ စစ်တမ်းတွင် 

ေြပာငး်စုိကပ်ျိးသည့် ေဒသများကို အဓိကထားေလလ့ာထားသြဖင့် စပါးစုိကပ်ျိးမ ပံုစံအေသးစိတ်ကို  ထည့်သငွ်း 

ေဖာ်ြပမည် မဟတုေ်ပ။ 

ေန�ကဆ်ံုးအေနြဖင့် စပါးသည ် အမိေ်ထာငစု်စားသံုးရန ် တပိုငတ်ိုငဝ်မး်စာငှ့် စီးပွားြဖစ်  စုိကပ်ျိးထတ်ုလပု်ေရး 

စ်ှမျိးစလံုး အကျံးဝငေ်သာသးီှံ ြဖစ်ပါသည။် ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသတငွ် စီးပာွးြဖစ်ထတ်ုလပု်မကို အများဆံုး 

ေတွရပးီ ၎င်းေဒသအတွက် စပါးသည် အဓကိသးီှံြဖစ်ကာ စုိကပ်ျိးရာသီစ်ှခလုံုးတွင ် ရတ်ိသမိ်းေသာစပါး၏ သံုးပံု 

စ်ှပံုကို ေရာင်းချလျကရ်ှိပါသည။် ၎ငး်ပံုစံသည ် လယ်ယာေြမ အရ�ယ်အစားငှ့် ဆကစ်ပမ်မရှိပါ။ အပပူိုငး်ေဒသတွင် 

စပါးေရာင်းချရမ အလယအ်လတ်ရှိပးီ ရိတ်သမိး်ရေသာစပါး၏ ၅၉ ရာခိုင်နး်ကို ေရာငး်ချကပါသည။် သိုေသာ်လည်း 

ရမှး်ြပညန်ယ်တွင ် စုိကပ်ျိးထတ်ုလပုမ်အများစုမာှ ဝမး်စာဖလူံုမအတွက ် ြဖစ်ပါသည ် (၂၁ ရာခိုင်နး်ကိုသာ ေရာင်းချ 

ပါသည)်။ မနွြ်ပညန်ယတွ်င်စုိကပ်ျိးေသာ စပါးမာှလညး် အဓကိအားြဖင့် မသိားစုဝမ်းစာအတွကြ်ဖစ်ပးီ ၃ဝ ရာခိုင်န်း 

ကိုသာ ေရာင်းချကပါသည။် 
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၄.၃.၂ ပဲမျိးစံုငှ့် ဆီထကွသ်းီှံ 
 

စပါးအြပင် ြမနမ်ာိုငင်တွံင ် အကျယြ်ပန်ဆံုးငှ့် စီးပာွး ေရးအရ အထငက်ရ စုိကပ်ျိးသည့် သးီှံအမျိးအစားများမှာ 

ပမဲျိးစုံြဖစ်ပီး ပတဲစိီမ်းငှ့် ပဲစး်ငံုမာှ အထငရ်ာှးဆံုးြဖစ်ကာ မတ်ပဲ၊ ကလုားပ၊ဲ ပဲကးီငှ့် ဆထီွက ်သးီှံများ အပါအဝင် 

အြခားသးီှံများကိုလညး် စုိကပ်ျိးကပါသည။် ဆထီကွ်သးီှံထတွဲင ် မှး်ငှ့် ေြမပဲမာှ အေရးအပါဆံုး သီးှံများြဖစ် 

ပါသည။်  

ပတီဲစိမ်းငှ့် မတ်ပသဲည ် ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသ၏ အေရးအပါဆံုးသီးှံြဖစ်ပးီ မိုးစပါးရတ်ိသမိး်ပးီ ကျနရ်ှိေသာ 

အစုိဓါတ်ြဖင့် စုိကပ်ျိးကပါသည။် ပတီဲစိမး်ကို အပူပိုငး်ေဒသငှ့် ရမှး်ြပညန်ယ်အပါအဝင ် တစ်ိုင်ငလံံုးတွင ် စုိကပ်ျိး 

ထတ်ုလပု်ကပါသည။် ပဲစ်းငံုသည် ရမှ်းြပညန်ယ်ငှ့် အပပူိုငး်ေဒသတွင ် မိုးသးီှံြဖစ်ပးီ ေယဘယူျအားြဖင့် ေြပာင်း 

သိုမဟတ်ု မှး်ငှ့် သးီညပစုိ်ကပ်ျိးကာ ေဖေဖာဝ်ါရလီခန်တွင ် ရတ်ိသမိ်းကပါသည်။ ပစဲး်ငံုငှ့် မတ်ပ၊ဲ ပတီဲစိမ်းတုိ 

သည် ဝငေ်ငရွသးီှံများြဖစ်ပးီ အားလံုးနးီပါးသည် ြပည်ပတငပ်ိုရနအ်တွက ် ြဖစ်ပါသည။် အိိယိုငင်သံည် အဓိက ပဲ 

ေဈးကွကြ်ဖစ်ပးီ တတ်ုိုင်ငမံလှညး် ပဲတီစိမ်းကို ဝယ်ယူပါသည။် ြမနမ်ာိုငင်တွံင ်ပိုကနုအ်တွက ်၁၉၉ဝ ခုှစ်တွင် 

သးီှံများကို ေရာငး်ဝယ်ြခငး်ငှ့် ပိုကနုက်ို လတ်ွလပစွ်ာ ခငွ့်ြပလိုကခ်ျနိမ် ှစတင်ပးီ ပမဲျိးစုံ စုိကပ်ျိးထတ်ုလပုြ်ခင်းကို  

အရှိနအ်ဟနုြ်ဖင့် ေဆာငရ်�က်ခဲ့ကပါသည ် (Okamoto ၂ဝဝ၈)။ ကုလားပဲငှ့် ပဲကးီတုိကို ပမာဏအနညး်ငယ်သာ 

စုိကပ်ျိးကပးီ ြပညတွ်ငး် စားသံုးရနအ်တွက် ြဖစ်ပါသည။်  

ိုကထ်ိုဂျငက်ို ထနိး်ထားိုငေ်သာ ပဲမျိးစုံသီးှံများသည ် ိုကထ်ိုဂျငထ်ည့်သငွး်မ အနည်းငယ်သာ လိုအပ် 

ေသာလ်ည်း ေယဘယူျအားြဖင့် ပိုးသတ်ေဆးအသံုးြပရမ ြမင့်မားကာ ထတ်ုလပုမ်စရတ်ိ သသိာစွာ ကနုက်ျေသာ သးီှံ 

များြဖစ်ပါသည။် ဤသးီှံများတွင ်စက်စွမး်အား အသံုးြပမနညး်ပါးေသာေကာင့် ရိတ်သမိး်ရန်ငှ့် ေခွေလှရနအ်တွက် 

အသံုးြပရသည့် အလပုသ်မားခများသည်လညး် ထုတ်လပုမ်ကနုက်ျစရတ်ိကို အလနွြ်မင့်မားေစပါသည်။ 

မှး်သည ် အပပူိုငး်ေဒသ၏ အဓကိသီးှံြဖစ်ပးီ ေတာငသ်အူမိေ်ထာငစု် ၅၈ ရာခိုင်နး်ခန ် စုိကပ်ျိးကကာ 

ရမှး်ြပညန်ယ်တွငလ်ည်း စုိကပ်ျိးကပါသည။် ေြမပကဲို အပပူိုငး်ေဒသရှိ ေတာငသ် ူ (၃၃ ရာခိုင်နး်) ငှ့် ရမှး်ြပည်နယ် 

တွင ် (၁၈ ရာခိုင်နး်) စုိက်ပျိးကပါသည်။ သးီှံစ်ှမျိးလံုးကို စားသံုးဆအီတွက် အဓကိ အသံုးြပကပးီ ဆမီကိတ် 

ေသာအေစ့ဆနမ်ျားကို သေရစာမနုအ်ြဖစ် စားသံုးရန ်အသံုးြပကပါသည။် သိုေသာ်လညး် ြပည်တွငး် ဆီစကမ်ျားသည် 

၂ဝ၁၁ ခုစ်ှ သငွး်ကနု ် လွတ်လပ်စွာ ခငွ့်ြပလိုကသ်ည့် အချနိမ်စှပးီ ြပညပ်မှတင်သငွး်ေသာ ေဈးနး် ချိသာသည့် 

စားအနုး်ဆမီျားငှ့် ေဈးကကွ်တွင ် ြပငး်ထနစွ်ာ ယှ်ပိငရ်ပါသည်။  ထိုေကာင့် ြမနမ်ာိုငင်၏ံ စားသံုးဆ ီထတ်ုလုပ်မ 

သည် သသိသိာသာ ကျဆငး်သာွးပါသည်။ ြပညတ်ငွ်းလိုအပခ်ျက ်ြပည့်မီပးီ ပိုလံေသာ အေစ့အဆမံျားကို တတ်ုိုင်ငံ 

သို တငပ်ိုကပါသည ်(Belton and Win ၂ဝ၁၉)။ ေတာင်ကိုးရးီယားငှ့် ဂျပန်ိုငင်သံို တနဖ်ိုးြမင့်သးီှံအြဖစ် တငပ်ိုိုင် 

ေသာ မှး်နက်ကို မကာေသးမီစ်ှများက သသိသိာသာ တုိးြမင့်စုိကပ်ျိး လာကပါသည။် 

မိုးသးီှံ ပမဲျိးစုံငှ့် ဆထီကွ်သးီှံများ၏ ထတ်ုလပု်ိုင်မငှ့် အြမတ်အစွနး်ရရှိမသည ် ေဒသအလိုကက်ွဲြပားပီး 

ရာသဦတုငှ့် ေဈးကွကအ်ေပမတူည၍် တစ်စ်ှမတှစ်စ်ှအေြပာင်းအလရဲှိပါသည် (ဇယား-၄)။ ဥပမာ ပတီဲစိမ်းသည် 

ဇယား-၄ တငွ်ေဖြပထားေသာ သးီှံများတွင ် အြမတ်အများဆံုးသီးှံ ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုစ်ှတွင ် ြမစ်ဝကနး်ေပ 

ေဒသ၌ တစ်ဧကလင် ၃၂ဝ,၅ဝဝ ကျပရ်ရှိပးီ ၂ဝ၁၇ ခုှစ်တွင် အပပူိုင်းေဒသ၌ တစ်ဧကလင် ၅၂,၂၁ဝ ကျပသ်ာ ရရှိပါ 

သည။် ၎ငး်တုိသည ် စုိက်ပျိးရသည့် အေြခအေနအေပမူတည်ပးီ အေြပာငး်အလမဲျား ရှိပါသည။် အလားတူပင် 

ပစဲး်ငံုသည် အိိယအစုိးရမ ှ ပတဲင်သငွး်မကို ယာယီပိတ်လိုက်ေသာေကာင့် ရမှ်းြပညန်ယ်ရှိ ေတာငသ်မူျားအတွက် 

တစ်ဧကလင ် ၁၃,၆၂၃ ကျပ်သာ ဝငေ်ငရွရှိပါသည။် မှး်သည ် မိုးရ�ာချနိ်ငှ့် မိုးေရချနိပ်မာဏတုိငှ့်    အချနိက်ိုက် 



18  

စုိကပ်ျိးရေသာ သးီှံြဖစ်ပးီ အပပူိုငး်ေဒသ၌ အထကွ်ေကာငး်ေသာစ်ှသည ် အထွကည်ံ့ေသာှစ်ထက် ေြခာက်ဆပို 

ထကွပ်ါသည် (ဦး ၂ဝ၁၈)။ 
 

Boughton et al. (၂ဝ၂ဝ) ၏ ေတွရှိချကအ်ရ အပပူိုငး်ေဒသတွင ် ပဲငှ့် ဆထီကွသ်းီှံ စုိကပ်ျိးသမူျားက 

အထကွေ်ကာငး်မျိးြဖစ်သည့် ပစဲး်ငံု ၈ ရာခိုင်နး်ငှ့် ကလုားပ ဲ၃၇ ရာခိုင်နး် စုိကပ်ျိးကေကာငး် သရိပါသည။် ပမဲျိး 

စုံငှ့် ဆထီွကသ်းီှံများတွင ် အထွကေ်ကာင်းမျိး အသံုးြပမသည် နည်းပါးပါသည။် အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ ် ၎င်း 

မျိးေစ့များကို ေတာငသ်မူျား အမတဲမ်း မရရှိိုငေ်သာေကာင့် ြဖစ်ပါသည။် ြမနမ်ာိုငင်တွံင ်ပဲမျိးစုံငှ့် ဆထီွကသ်းီှံ 

များ ဖွံဖိးမငှ့် ပျံှံမတုိအတွက ်ရငး်ှီးြမပ်ှံမ အလနွန်ညး်ပါးပါသည်။  
 

မိုးေခါငြ်ခင်းငှ့် ေရကီးြခငး်တုိသည ် အပူပိုငး်ေဒသတွင် လယ်ငှ့်ယာ စ်ှမျိးလံုးအတွက ် သကေ်ရာကမ်ရှိပါ 

သည။် မိုးေခါင်မသည် ေရသွငး်စုိကပ်ျိးြခင်းမြပသည့် ယာေြမများတွင် ြဖစ်ေလရ့ှိပးီ (၄၁ ရာခိုင်နး်)ငှ့် လယ်များတွင် 

၂၈ ရာခိုင်နး် ြဖစ်ေလရ့ှိပါသည။် ထိုအြပင် မိုးေခါငြ်ခင်းငှ့် ေရကးီြခင်း စ်ှမျိးလံုးေကာင့် လယမ်ျားတွင ်၇ ရာခိုင်န်း 

ငှ့် ယာများတွင ်၈ ရာခိုင်နး်ခန် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်(Mather et al. ၂ဝ၁၈)။ ၎ငး်စွနစ်ားရမ အေြခအေန 

သည ် ေတာင်သမူျားအေနြဖင့်ေရေကာင်းစွာ ရရှိေသာ ေနရာများငှ့် ေရသငွး်စုိကပ်ျိးိုငမ် အေြခအေန အြပည့်အဝ 

ရှိေသာ   အေနအထားမဟုတပ်ါက အပပူိုငး်ေဒသတွင ်စုိကပ်ျိးေလရ့ှိသညအ်တုိငး်  ပဲငှ့် ဆထီကွ်သးီှံများကို အြခား 

သးီှံများငှ့်  ေရာေ�ှစုိကပ်ျိးြခငး်ငှ့် သးီညပစုိ်ကပ်ျိးသည့် အေလ့အထကို ြပလုပ်သင့်ေကာင့် မီးေမာင်းထိုးြပလျက် 

ရှိပါသည်။ အဆိုပါအေြခအေနများတွင် ဝငေ်ငမွျားများ ရရှိေရးထက် အခက်အခဲများကို စီမခံနခ်ွဲ ေကျာလ်ားြခင်းအြဖစ် 

ေတာငသ်မူျား အေနြဖင့် ြမငသ်င့်ပါသည်။ 
 

 ၄.၃.၃ ေြပာငး် 
 

ြမနမ်ာိုငင်တွံင ်၁၉၉၈ ခုစ်ှ ထိုငး်အေြခစုိက ်စုိကပ်ျိးစကမ်ကမုဏီ CP မ ှစပမ်ျိးေြပာငး်များ စတငမ်တ်ိဆကခ်ဲ့သည့် 

အချနိမ်စှပးီ ေြပာင်းကို အရှိနအ်ဟနုြ်ဖင့် စုိကပ်ျိးခဲ့ကပါသည။် ှစ်စ်ိုငင်၏ံ ေြပာငး်ထတ်ုလပု်မသည ်၁၉၉၈ ခုှစ် 

တွငရ်ှိခဲ့ေသာ ၂.၃ မတ်ထရစ်တနထ်က ် ခုနစ်ဆခနတုိ်းတကလ်ာပါသည ် (USDA ၂ဝ၂ဝ)။ ေြပာင်းသည် ေြမြမင့်ယာ 

များတွင ် မိုးသီးှံြဖစ်ေသာလ်ညး် ြမစ်ဝကနး်ေပငှ့် အပပူိုငး်ေဒသများတွင ် ေေွြပာငး်အြဖစ် အနညး်ငယ် စုိက်ပျိး 

ြခငး်ကို ေတွရပါသည။် ရမှး်ြပညန်ယ၏်ေြပာငး်စုိကပ်ျိးမသည ် တစ်ိုင်ငလံံုး စုိကပ်ျိးထတ်ုလပုမ်၏ ထကဝ်က် နးီပါး 

ခန်ရှိပါသည။် 
 

ေြပာငး်သည် ရမှး်ြပညန်ယ်ေတာငပ်ိုငး်တွင် အဓကိစုိကပ်ျိးေသာ သီးှံတစ်ခြုဖစ်ပီး ေြမယာ ၅၃ ရာခိုင်န်းတွင် 

စုိကပ်ျိးကပါသည။် ၎ငး်သည ် အလနွ်စီးပာွးြဖစ်ေသာ သးီှံြဖစ်ပီး ေြပာငး်အားလံုးနးီပါးကို ေရာငး်ချရနအ်တွက် 

စုိကပ်ျိးကကာ စစ်တမ်းေကာကယ်သူည့် ေဒသရှိ ေြမယာအားလံုးတွင ် ေရာငး်ချရနအ်တွက ် စုိကပ်ျိးသည့် ေြပာင်း 

သးီှံများတန်ဖိုးမာှ ၅၄ ရာခိုင်နး် ရှိပါသည။် ေြပာငး်ဖူးေစ့ကို ြမနမ်ာိုငင်တွံင ်အလျငအ်ြမနဖ်ွံဖိးလာသည့် တိရိစ�ာန် 

အစားအစာစက်ံုများသို ေရာငး်ချပးီ (Belton et al. ၂ဝ၂ဝ) ရမှး်ြပညန်ယ်ေြမာကပ်ိုငး် မူဆယ်မိ မှတဆင့် 

အမိန်းီချငး် တတု်ိုငင်သံိုလညး် တငပ်ိုပါသည။် မကာေသးမအီချနိ်ထ ိတတ်ုေဈးကကွ်သည် ြမနမ်ာိုငင်မံ ှေြပာင်း 

ထကွက်နု ် ထကဝ်ကခ်နက်ို တငသ်ငွး်ခဲ့ကပီး (USDA ၂ဝ၂ဝ) ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၌ တရားမဝငက်နုသ်ယ်ွမေကာင့် တုတ် 

နယ်စပက်ို တာရညှပ်တ်ိလိုကြ်ခငး်က ထိုငး်ိုငင်ရံှိ ပိုကုနေ်ဈးကကွ်အသစ်ကို လမ်းဖွင့်ေပးခဲ့ကာ စ်ှစ ်ြမနမ်ာေြပာင်း 

၆၀၀,၀၀၀ မတ်ထရစ်တန ်ကိုထိုငး်ိုငင်ံသို တငသ်ငွး်ေရာငး်ချပါသည် ( Wai၂ဝ၁၉)။ 
 

ြမနမ်ာိုငင်တံွင ် စုိကပ်ျိးေသာ အြခားှံစားသီးှံ၊ ေကာကပ်သဲီးှံများငှ့် မတူညဘီဲ ေြပာင်းမျိး အေတာမ်ျားများ 
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သည်  စပမ်ျိးများ ြဖစ်ပါသည။် ရမှ်းြပည်နယ်တွင် စစ်တမ်းြပလပုခ်ဲ့ေသာ ေြပာင်းစုိက်ေတာငသ်ူ ၈၆ ရာခိုင်န်းသည် 

စပမ်ျိးများကို စုိက်ပျိးကပါသည။် ြပည်တွငး် ေြပာငး်မျိးေစ့ ေဈးကကွက်ို အ ေစာပိုင်းကာလတွင ် CP ကုမဏီက 

လမး်မိုးထားေသာ်လညး် မကာေသးမီစ်ှများတငွ် မတူညသီည့် ကနုသ်ညမ်ျား ေစျးကကွအ်တွငး် အလျငအ်ြမန် ပျံှံ 

လျကရ်ှိပးီ CP ၏ေဈးကွကရ်ယှယ်ာသည ် ၅ဝ ရာခိုင်နး်ေအာက် ကျဆငး်လာပါသည။် စပ်မျိးေြပာငး်မျိးေစ့ကို 

ေြပာငး်ကနုသ်ညမ်ျား၊ ပဂုလိက စုိကပ်ျိးေရးသငွး်အားစု ေရာငး်ချသမူျားထံမ ှ ဝယ်ယူကပါသည်။ ဓါတ်ေြမဩဇာကို 

ရမှး်ြပညန်ယ်၏ စစ်တမး်တွင ်ပါဝငခ်ဲ့ေသာ ေြပာငး်စုိက ်ေတာငသ် ူ၉ဝ ရာခိုင်နး် သံုးစဲွကပါသည်။ 
 

ရမှး်ြပညန်ယေ်တာငပ်ိုငး်၏ ေြပာငး်အထွက်နး်သည ် တစ်ဟကတ်ာလင ် ပျမး်မ ၃.၅ တနရ်ှိပးီ ၎ငး်သည် 

ထိုငး်ိုငင်ံငှ့် ဗယီကန်မ်ိုင်ငတုိံ၏ထကွ ် ပျမး်မအထကွ်နး်ေအာက် ၂၅ ရာခိုင်နး်ရှိပါသည ် (Fang and Belton 

၂ဝ၂ဝ)။ ၂၀၁၈ ခုစ်ှတွင ် ရမှး်ြပညန်ယ်ရှိ ေြပာငး်ထုတ်လပုမ်အတွက် အြမတ်သည် တစ်ဧကလင် ၁၆၅,၃၄၄ ကျပ် 

ရှိပးီ ၎ငး်သည ် ထိုစ်ှအတွငး် မိုးစပါးမှ ရရှိေသာ ဝင်ေငထွက ် အနညး်ငယ်ပိုများပါသည။် သိုေသာလ်ညး် ၂ဝ၁၃/၁၄ 

ခုစ်ှ ရမှး်ြပညန်ယေ်တာင်ပိုငး်တွင ် ေြပာငး်ထတ်ုလပု်သမူျားအတွက ် ကမ�ာဘ့ဏမ် ှ  ြပစုသည့် ပျမး်မအြမတ်ထက် 

သံုးဆခန် နညး်ပါးေနပါသည ် (World Bank၂ဝ၁၆)။ ထိုကနိး်ဂဏနး်စ်ှခ၏ု ကာွြခားမမာှ စစ်တမး်စ်ှခ ု ြပလုပ် 

ချနိတွ်င ် ေငွလဲနး် ကာွြခားမေကာင့် လညး်ြဖစ်ိုငပ်ါသည။် တစ်စ်ှငှ့် တစ်စ်ှ မတူညီေသာ ေြပာငး်ေဈးန်း 

အတကအ်ကျ၏  သကေ်ရာကမ်ေကာင့်လညး် ြဖစ်ိုငပ်ါသည။် အထးူသြဖင့် တတ်ုရှိ အဓကိ ပိုကနုေ်ဈးကွက်ကို 

လကလ်မှး်မမီသည ်အချနိက်ာလအလိုက် မတည်ငမိ်မများ ရှိြခငး်ေကာင့် ြဖစ်ပါသည။်  

 

၄.၃.၄ ဟငး်သးီဟငး်ရ�ကမ်ျား၊ သစသ်းီများငှ့် သးီှံများ 
 

ဟငး်သးီဟင်းရ�ကမ်ျားငှ့် သစ်သးီပငမ်ျားကို ိုငင်အံှံ ကျယ်ြပနစွ်ာ စုိကပ်ျိးကပီး စ်ှမျိးစလံုးကို စားသံုးရန်ှင့် 

စီးပာွးြဖစ်အတွက ် စုိကပ်ျိးကပါသည။် သိုေသာလ်ညး် ၎ငး်တုိ၏ ေနရာအလိုက ် ြပန်ှံမသည ်လနွစွ်ာကွဲြပားပါသည်။ 

ေဒသတွင်းရှိ အချိိုငင်မံျားငှ့် ကာွြခားစွာ ရနက်နုက်ဲ့သို အဓကိမိေတာမ်ျားတဝိုက ်  မိြပငှ့် ေကျးလက်ကား 

ဥယျာ�်ခသံးီှံ စုိက်ပျိးြခငး်တွင ် အကနအ်သတ ် ရှိပါသည။် ရမှ်းြပညန်ယ်ေတာင်ပိုငး်ရှိ အမိ်ေထာငစု် ၈၃ ရာခိုင်န်း 

တွင ်ဥယျာ�်ခငံယ်များ ရှိကပါသည်။ ၎ငး်တုိကို သီးှံအမျိးမျိး စုိက်ပျိးရန ်အသံုးြပကပးီ အဓိကအားြဖင့် အိမ်တွင်း 

စားသံုးရန ်ပမာဏအနညး်ငယ် စုိကပ်ျိးကပါသည ်(Fang and Belton ၂ဝ၂ဝ)။ သိုေသာလ်ညး် ြမနမ်ာိုငင်၏ံ အြခား 

ေဒသများတငွ် အမိ�်ခဝံငး် ဥယျာစုိ်ကပ်ျိးြခငး်များသည ်ရာှးပါးပါေသးသည ်(Pritchard et al. ၂ဝ၁၈)။ 

စီးပာွးြဖစ် ဟငး်သးီဟငး်ရ�က ် စုိကပ်ျိးြခငး်ကို ရှမး်ြပညန်ယ်တွင် အေလးထားလပုေ်ဆာင်ကပးီ ၎င်းေဒသတွင် 

သမပိုငး်ရာသီဥတုရှိကာ ဟငး်သးီဟငး်ရ�က်အမျိးများစွာ  စုိကပ်ျိးရန် သင့်ေလျာ်ပါသည။် ၎င်းထွကက်နုမ်ျားကို ြမနမ်ာ 

ြပညအ်ှံအြပားသို တငပ်ိုကပါသည။် ြမနမ်ာိုငင်တွံင ် မနွြ်ပညန်ယ်သည ် အပူပိုငး်ဇုံ သစ်သီးဝလမံျားကို  အဓကိ 

စုိကပ်ျိးေသာေဒသ ြဖစ်ပါသည။် ေရာဘ်ာသည် မနွြ်ပညန်ယ်၏ လုပက်ကွင်ယ်ေတာငသ်မူျား အဓကိစုိကပ်ျိးေသာ 

သးီှံ တစ်ခ ုြဖစ်ပါသည်။ ကကသ်နွန်ီငှ့် သရကက်ဲ့သိုေသာ အထးူစီးပွားြဖစ် သီးှံ စုိကပ်ျိးြခငး်ကို အပပူိုငး်ေဒသတွင် 

ေတွြမင်ိုငသ်ည။် ဖရဲသခာွးမာှ ယခုအခါ အပပူိုငး်ဇုံ၏ အဓကိသီးှံ ြဖစ်လာပါသည်။ ၂ဝ၁၆ ခုစ်ှတွင ်တုတ်ိုငင်ံသို 

တငပ်ိုသည့် ဖရသဲခာွးပိုကနု်တနဖ်ိုးသည် ခနမ်နှး်ေြခ အေမရကိနေ်ဒလာ ၁၆၉ သနး်ြဖစ်ပးီ ၎င်းတနဖ်ိုးသည် ယင်းစ်ှ 

အတွင်း ိုငင်၏ံ မိိုးဖလာ ပိုကနုြ်ဖစ်ေသာ စပါးပိုကနု ် တငပ်ိုမတနဖ်ိုး၏ ထကဝ်က်နးီပါး ရှိပါသည ် (Kubo ၂၀၁၈)။ 

ြမနမ်ာိုငင်သံည ်အမိန်းီချင်းိုငင်မံျားမ ှဟငး်သးီဟငး်ရ�က်ငှ့် သစ်သီးဝလ ံအများအြပားကို တငသ်ွငး်ပးီ အထးူသြဖင့် 

ရာသအီလိုက ်သစ်သးီဝလမံလံုေလာက်မများကို ေြဖရငှ်းေလရ့ှိသည။် 
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သးီှံမျိးစုံ စုိကပ်ျိးြခငး်သည ်ထတ်ုလပု်မလကဏာများကို ေယဘူယျအားြဖင့် ေဖြပရန ်ခကခ်ပဲါသည။် သရက်ှင့် 

ေထာပတ်ကဲ့သို အပပူိုငး်ေဒသ သစ်သးီဝလမံျားသည် ရာသသီးီှံများငှ့် ိငး်ယှလ်င ် ဝငေ်ငွပိုမို ရရှိေစပါသည်။ 

သိုေသာလ်ညး် ၎ငး်တုိ ေပါများစွာထွကရ်ှိသည့် အချနိမ်ျားတွင ် ေဈးကေမာကက်မ ြဖစ်ိုငပ်ါသည။် ၎ငး်သီးှံများကို 

ရတ်ိသမိး်ချနိလ်နွ ်ကိုငတွ်ယြ်ခငး်တွင ်အရညအ်ေသွးမမှီြခငး်များ မကာခဏ ြဖစ်တတ်ပးီ ေလလငွ့်မများ၊ ဆံုးံးမများ 

ြဖစ်ပာွးမများပါသည။် အပူပိုငး် သစ်သးီဝလအံများစု ထတ်ုလပု်မသည ် ရာသီချနိက်ိုကြ်ဖစ်လနွး်ပးီ ထိုငး်ိုင်ငံ၊ 

ဗယီကန်မ်ိုင်ငတုိံ ကဲ့သိုမဟတ်ုေပ။ ၎င်းိုငင်မံျားတွင ်ထတ်ုလပုသ်ည့်ရာသကီို အထကွေ်ကာငး်မျိးများ၊ ေခတ်မနီည်း 

ပညာများကို အသံုးြပပးီ ဆွဲဆနထ်ားပါသည။် ဖရသဲခာွးထတ်ုလပု်မသည ် ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ သစ်သီးထတ်ုလပုမ်များတွင် 

နညး်ပညာ အဆင့်အြမင့်ဆံုး ြဖစ်ပါသည်။ ကငွး်ဆငး်မနေ်နဂျာများငှ့် ကမး်ကျင်သပူညာရငှမ်ျားကို တတ်ုရင်းှီး 

ြမပ်ှံသမူျားမ ှ မကာခဏ ငာှးရမး်ရပးီ အရငး်အှီးငှ့် လပုသ်ားအငအ်ား များြပားစွာသံုးစဲွထားေသာ ဖရသဲခွား 

ထတ်ုလပုမ် လပုင်နး်စက်ို ကးီကပေ်စပါသည။် သိုေသာလ်ညး် ဖရသဲခာွးစုိကပ်ျိးမသည ် တစ်ေနမ ှ တစ်ေန ေဈး 

အတကအ်ကျရှိပးီ စွနစ်ားရမများပါသည ်(Kubo ၂၀၁၈)။  
 

စီးပာွးြဖစ်စုိက်ပျိးေသာ ဟင်းသးီဟင်းရ�က်များသည် အကျိးအြမတရ်ရှိရန ် အလားအလာရှိေသာ်လညး် စွန်စားရမ 

များကာ ဓါတုပစည်းများငှ့် လပုသ်ားအငအ်ား များစွာလိုအပ်ပးီ သငွး်ကနုမ်ျားငှ့် ယှ်ပိငရ်မများေသာေကာင့် 

အလနွ် အကံ ထတ်ုလပု်မြိခငး်ငှ့် ေဈးကျြခငး်များ �ကံရတတပ်ါသည။် ဥပမာ ရမှး်ြပညန်ယ်ရှိ ေတာငသ်မူျားသည် 

တနဖ်ိုးြမင့်သးီှံဟ ုတစ်ချနိ်က သတ်မတ်ှခထံားရေသာ ကကသ်နွြ်ဖေဈးသည် သမိုင်းတွင် တခါမမှြဖစ်ဖူးေသာ ပျမး်မ 

ေဈးေအာက်ထ ိ ထိုးကျသွားြခငး်ရှိခဲ့သြဖင့် ေရာင်းချရနခ်ကခ်ဲပးီ အချိမာှ ထကွ်ကနုမ်ျားကို လင့်ပစ်ခဲ့ရသညအ်ထိ 

အေလအလငွ့်များ ရှိခဲ့ပါသည။် 

မနွြ်ပညန်ယ်တငွ ် ေရာဘ်ာစုိကပ်ျိးြခင်းကို လနွခ်ဲ့ေသာ ၁၅စ်ှအတွငး် တုိးြမင့်စုိကပ်ျိးလာကပးီ ၎င်းြပည်နယ် 

အတွင်း စစ်တမ်းေြဖဆိုခဲ့ကေသာ အမိ်ေထာင်စုများ၏ ၃၉ ရာခိုင်နး်ခန် စုိကပ်ျိးကပးီ အဓိကအားြဖင့် မသနစ်င် 

ရေသးေသာ ထကွက်နုက်ို တတ်ုသို တငပ်ိုကပါသည်။ ေရာဘ်ာ၏ အကျိးအြမတ်ရရှိမသည် ကမ�ာ့ကနု်ေစျးနး် 

ေဈးကကွ်ငှ့် လိုက်ေလျာညေီထစွွာ အတက်အကျများပါသည်။ အထကွေ်ကာင်းမျိးများ အသံုးြပြခငး် သိုမဟုတ် 

အေစးကို ြပြပင်ထတ်ုလပုြ်ခငး်ကနဦးအဆင့်တုိကဲ့သိုေသာ ထတ်ုလုပမ် နညး်လမ်းများသည် ေဒသတွင်းရှိ ေရာဘ်ာ 

ထတ်ုလပုေ်သာ အြခားိုငင်မံျားငှ့် ိငး်ယှပ်ါက အလနွအ်ားနည်းပးီ အရည်အေသးွနမိ့် ထကွ်ကနုမ်ျားသာ ထကွ်ရှိ 

ပါသည် (van Asselt et al. ၂၀၁၆)။ မနွြ်ပညန်ယ်တွင ်ေရာဘ်ာစုိကခ်င်းအများအြပားေတွရပးီ အထးူသြဖင့် ြပည်နယ် 

၏ ေတာငဘ်ကအ်စွနဘ်က်တွင ် ေတွရပါသည။် ထိုအြပင် မနွြ်ပညန်ယ်ငှ့် နးီကပ်စွာတညရ်ှိသည့် တနသာရီတုိင်း 

ေဒသကးီ၏ ေြမဧရယိာအေြမာကအ်များကို ရာဘာစုိကခ်ငး်များ၊ ဆအီနုး်ခငး်များ တည်ေထာငရ်န ် ချထားေပးခဲ့ 

ပါသည။် ၎ငး်သည ်မလူပိုငဆ်ိုငသ်မူျားကို ေနရာေရ�ေြပာငး်ရမ ြဖစ်ေစပးီ သစ်ထတ်ုလပုမ်အတွက် သစ်ေတာဧရိယာ 

အများစုကို ခုတ်လှဲြခငး် ြဖစ်ေစခဲ့ပးီ စုိကပ်ျိးေရးဖွံဖိးတုိးတကမ် အနညး်ငယ်သာ ရှိခဲ့ပါသည် - ခနမ်နှး်မတစ်ခုအရ 

တနသာရတုိီင်းေဒသကီးတွင ်ဆအီနုး်စုိက်ပျိးရန ်ချထားေပးေသာေြမဧက ၁.၆၅ သနး်အနကမ် ှ၁၈ ရာခိုင်နး် ကိုသာ 

ဆအီနုး်စုိကပ်ျိးရန ်အသံုးြပခဲ့ေကာငး် သရိှိရပါသည ်(Thein et al. ၂၀၁၈)။ 
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၄.၄ စုိကပ်ျိးေရးလုပင်န်းှင့် ဆကစ်ပမ်ရိှေသာ အလုပအ်ကိုင်ငှ့် စိုကပ်ျိးေရးမဟတုေ်သာ လုပင်န်း 

များ၏ စီးပာွးေရး 
စုိကပ်ျိးထုတ်လပုမ်ကို အဓိကအလပုထ်က ်  လပုခ်စား အလပု်သမားများအြဖစ် လုပက်ိုငေ်လရ့ှိေသာ လဦူးေရ အချိး 

အစား (၅၆ ရာခိုင်နး်ငှ့် ၄၂ ရာခိုင်နး်) များသည့် ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသမလှွဲ၍ စစ်တမး်ေကာက်ယူခဲ့သည့် ဧရယိာ 

(၄) ခစုလံုးတွင ်ေတွရှိရသည့်  စုိကပ်ျိးေရးလပုင်နး်၌ တုိက်ိုက် ပါဝငပ်တ်သက်ေနေသာ အမိေ်ထာငစု် အေရအတွက် 

ကို ကည့်ြခင်းအားြဖင့် စုိကပ်ျိးေရးသည ် အဓကိ အသက်ေမးွဝမး်ေကျာငး်လုပင်နး် ြဖစ်ေကာငး် သရိှိရပါသည်။  

သိုရာတွင ် စုိကပ်ျိးေရးလပု်ကိုငသ် ူ အမိေ်ထာငစု်များထဲတွငပ်င ် စုိက်ပျိးေရးတငွ် လံုးလံုးလျားလျား မှီခိုေနသသူည် 

များများစားစား မရှိပါ။ အမိ်ေထာင်စု အများစုငှ့် တစ်ဦးတစ်ေယာကခ်ျငး်စီသည် အလပုအ်ကိုငမ်ျိးစုံငှ့် ဝင်ေငွရ 

နညး်လမ်းမျိးစုံြဖင့် အသကေ်မွးဝမ်းေကျာငး်အတွက ် ေြဖရငှး်ကပါသည။် ဥပမာ ြမစ်ဝကနး်ေပရှိ လဦူးေရထဲမှ 

အချမး်သာဆံုး ၂ဝ ရာခိုင်န်းထတွဲင ် အမိေ်ထာငစု် ၂၉ ရာခိုင်နး်သာ စုိကပ်ျိးေရးမှ ရရှိေသာ ဝင်ေငအွေပ လံုးလံုး 

လျားလျား မှီခိုေနပါသည။် အဆငး်ရဆဲံုး အပုစု်တွင ်စုိကပ်ျိးေရးမ ှရရှိေသာဝင်ေငွကို မှီခိုေနရသည့်  ကနိး်ဂဏနး်သည် 

၈ ရာခိုင်နး် သာရှိပါသည် (Htun ၂ဝ၁၆)။ 

 
ဇယား  ၅ ေဒသအလိုက် အသက်ေမးွဝမး်ေကျာင်းှင့် ဝင်ေငွ ြဖစ်တည်ေနမ 
 မန်ွ ြမစ်ဝကန်းေပ အပပူိုင်းေဒသ ရမှး် 

၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

လုပင်န်းများတွင် လုပကုိ်င်ေနကေသာ အိမေ်ထာင်စုများ (%)     

သးီံှစုိက်ပျိး ထုတလု်ပြ်ခင်း ၅၁ ၄၂ ၅၇ ၈၂ 

၎င်း၏ လုပခ်စား အလုပသ်မား ၄၂ ၅၆ ၅၅ ၆၁ 

စုိက်ပျိးေရး ၂၂ ၄၂ ၄၈ ၅၃ 

စုိက်ပျိးေရး မဟုတ်ေသာလုပင်န်း ၂၈ ၁၇ ၁၄ ၂၀ 

လခစားဝန်ထမး် ၈ ၆ ၈ ၇ 

စုိက်ပျိးေရး မဟုတ်ေသာ စီးပာွးေရးလုပင်န်း ပိုင်ဆုိင်ြခင်း ၂၉ ၂၁ ၂၁ ၁၆ 

ေငွလဲလုပင်န်း ၃၃ ၁၅ ၃၁ ၁၄ 

တိရစိ�ာန်ေရာင်းချြခင်း ၂၅ ၂၂ ၂၁ ၅၂ 

ေရလုပင်န်း ၀ ၆ ၀ ၀ 

သဘာဝသယံဇာတ ၁၀ ၆ ၃ ၅ 

လုပင်န်းများမ ှစုစုေပါင်း ရရှိေသာ အိမေ်ထာင်စုဝင် ေငွ (%)     

သးီံှစုိက်ပျိး ထုတလု်ပြ်ခင်း ၂၄ ၂၀ ၃၇ ၄၇ 

၎င်း၏ လုပခ်စား အလုပသ်မား ၁၅ ၁၅ ၂၁ ၁၂ 

စုိက်ပျိးေရး ၆ ၁၁ ၁၆ ၇ 

စုိက်ပျိးေရး မဟုတ်ေသာလုပင်န်း ၉ ၄ ၅ ၅ 

လခစားဝန်ထမး် ၅ ၃ ၅ ၈ 

စုိက်ပျိးေရး မဟုတ်ေသာ စီးပာွးေရးလုပင်န်း ပိုင်ဆုိင်ြခင်း ၁၈ ၃၄ ၁၈ ၁၃ 

ေငွလဲလုပင်န်း ၂၅ ၃ ၁၃ ၈ 

တိရစိ�ာန်ေရာင်းချြခင်း ၁ ၁ ၅ ၁၀ 

ေရလုပင်န်း ၀ ၁၉ ၀ ၀ 

သဘာဝသယံဇာတ ၁၂ ၆ ၁ ၁ 

အရင်းအြမစ-် စစ်တမ်းအချက်များအေပ စာေရးသ၏ူ ဆနး်စစ ်သံုးသပ်ချက် 

 
ေြမယာပိုငဆ်ိုငမ် မတူညီကြခငး်က ေြမဧရိယာအများဆံုးပိုငဆ်ိုငေ်သာ အမိေ်ထာငစု်များမလှွဲ၍ အြခားအမိ်ေထာင် 

စုများအားလံုးအတွက် စုိက်ပျိးေရးငှ့် ဆက်စပေ်သာ အလပု်အကိုငမ်ျားက အေရးကးီေသာလုပင်နး် ြဖစ်လာေစ 

ပါသည်။ သိုေသာလ်ညး် ကျဘမး်အလပု်အကိုင ်အများစုသည ်စုိကပ်ျိးေရးငှ့် ဆက်စပ်ေနပးီ စုိက်ပျိးေရး လပုင်နး်ခငွ် 



22  

တွင ် ေနစားလပုက်ိုငြ်ခငး်သည ် မနွြ်ပညန်ယ် မလှွဲ၍ ကျန်ေဒသအားလံုးတွင် ေြမမဲ့ယာမဲ့ အိမေ်ထာင်စုများငှ့် ဧက 

အနည်းငယ်သာ လပု်ကိုငေ်သာ အမိေ်ထာငစု်များအတွက ်အေရးပါေသာ ဝငေ်ငရွလမး် ြဖစ်ပါသည ်(ဇယား-၅)။ တစ်ခါ 

တစ်ရံ အလုပ်အကိုင်အရ ကျား-မေရးရာခွဲြခားမငှ့် ကျား-မေရးရာအေပ အေြခခံပးီ လပုအ်ားခ ကာွြခားချက်တုိ 

သည ် အတုိငး်အတာတစ်ခ ု ထရိှိေသာလ်ညး် စုိကပ်ျိးေရး လပုအ်ားခများသည် ၎င်းတုိ၏ လပုင်န်းအေနအထားအရ 

ကျား-မေရးရာ ေဒါင့်မ ှ ကည့်လျင ် သငတ်င့်ညီမမ ရှိပါသည်။ လအူင်အားစုိကထ်ုတ်ရေသာ ေဆာက်လပုေ်ရး 

လပုင်နး်၊ လကသ်မား၊ ကုနထ်မး်ြခင်း ကဲ့သိုေသာ စုိက်ပျိးေရးလပုင်န်းမဟုတ်ေသာ အလပုမ်ျားတွင ်ကျဘမ်းလုပ်ကိုင် 

ြခငး်ကို အမျိးသားများက ပိုမိုပါဝင်လပုက်ိုငေ်လရ့ှိပါသည။်  
 

စုိကပ်ျိးေရးငှ့် မဆကစ်ပသ်ည့် လပုင်န်းများတွင် မမိိကိုယ်ပိုငလ်ပုက်ိုင်ြခငး်ကို ေယဘယူျအားြဖင့် စစ်တမ်း 

ေကာကယူ်သည့် ေဒသအားလံုးတွင ် ေတွရပါသည်။ ရမှး်ြပညန်ယ်တွင ် အဆိုပါလပု်ငနး်လပု်ကိုငမ်ကို ေတွရှိရမ 

နည်းပါးပးီ (၁၆ ရာခိုင်နး်)ငှ့် မနွြ်ပညန်ယ်တွင် အများဆံုး (၂၉ ရာခိုင်နး်) ြဖစ်ပးီ ေကျးလကေ်ဒသ၏ စုိက်ပျိးေရး 

ငှ့်မဆိုငေ်သာ စီးပာွးေရးလုပင်နး်များ ဖွံဖိးမ အရှိနအ်ဟနုက်ို ကွဲြပားြခားန�းြခငး်၏ အကျိးဆကအ်ြဖစ် ေတွရပါ 

သည ်(ဇယား-၅)။ အမျိးသားများငှ့် အမျိးသမးီများသည် စုိကပ်ျိးေရး မဟတ်ုေသာ အလပုအ်ကိုင်များတွင် အချိးကျ 

ပါဝင်လပု်ကိုင်ကပါသည။် သိုေသာလ်ည်း အမျိးသားများသည် စက်ကရိယိာ ငာှးရမး်ြခငး်ကဲ့သိုေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

စရတ်ိ ြမင့်မားပးီ ဝင်ေငေွကာငး်ေသာ စီးပာွးေရးလပု်ငနး်များကို ပိုမိုပိုငဆ်ိုင်ိုင်ပးီ အမျိးသမးီများသည် အစား 

အေသာက် လကလ်ေီရာင်းချေသာ လပု်ငနး်ကဲ့သိုေသာ စီးပာွးေရးလပုင်နး် အေသးစားများကို ပိုမိုပိုငဆ်ိုင်ကပါသည် 

(Aung et al. ၂ဝ၁၉)။ 
  

စီးပာွးေရးလပု်ငနး်တစ်ခ၏ု အမျိးအစားငှ့် အရ�ယ်အစားသည ်အမိ်ေထာငစု်၏ အရငး်အြမစ်များငှ့် ဆက်စပ် 

မရှိေသာလ်ည်း အမိေ်ထာင်စုတစ်ခ၏ု စုိကပ်ျိးေရးမဟုတေ်သာ လုပ်ငနး်ကို လပု်ကိုင်ိုငေ်ြခသည ် ေြမယာပိုငဆ်ိုင်မ 

ငှ့် တုိက်ိုက်မဆကစ်ပပ်ါ။ ေကျးလကေ်ဒသရှိ စုိကပ်ျိးေရးမဟတ်ုေသာ လပုင်နး်များမာှ အလနွေ်သးငယ်ပးီ မိသားစု 

လပုအ်ားြဖင့် လပုက်ိုင်ကပါသည်။ ဥပမာ အပူပိုငး်ေဒသတွင် စစ်တမ်းေြဖဆိုခဲ့ေသာ အဆိုပါစီးပာွးေရးတွင် 

လပုက်ိုငေ်နသူများ၏ ၂၁ ရာခိုင်နး်သည ်အငာှးလပုက်ိုငရ်ေသာ အလုပသ်မားများ ြဖစ်ကပါသည်(Zu et al. ၂၀၁၇)။ 

စုိကပ်ျိးေရး မဟတ်ုေသာလပုင်နး် အေရအတွကသ်ည ် လနွခ်ဲ့ေသာ ဆယ်စုှစ်အတွငး် လျငြ်မနစွ်ာ တိုးတက်ခဲ့ပါ 

သည်(ပံု-၄)။  

ပံု  ၄ ၂၀၁၁ ငှ့် ၂၀၁၆/၁၇ အတွငး် ြမစ်ဝကနး်ေပငှ့် အပပူိုငး်ေဒသ၏ တစ်ရ�ာစီအလိုကရိှ်ေသာ စုိကပ်ျိးေရး 

မဟတ်ုေသာ လပုင်နး်များ ပျမး်မ အေရအတွက်ငှ့် ရာခိုင်နး် ေြပာငး်လမဲတုိကို လုပင်နး်အမျိးအစားအလိုက် 

ေဖြပြခငး်* 
 

 
 
 

အရင်းအြမစ-် စစ်တမ်းအချက်အလက်များအေပ စာေရးသူများ၏ ဆနး်စစသ်ံုးသပ်ချက် 

မှတ်ချက်- *ဤက့ဲသိုေသာ စးီပွားေရးလုပ်ငနး်တစခ်ရုှိမအေြခအေနေပ မူတည်ြခင်း 
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ေရ�ေြပာင်းသာွးလာ အလုပလ်ပုက်ိုင်ကေသာ မသိားစုဝငမ်ျားထမံှ ေငွလဲပိုြခင်းသည ် မနွြ်ပညန်ယ်ငှ့် 

အပပူိုင်းေဒသ၏ သသိာထငရ်ာှးေသာ ဝငေ်င ွ အရင်းအြမစ်တစ်ခု ြဖစ်ပီး အမိ်ေထာငစု် ၃ဝ ရာခိုင်နး်ေကျာ်က 

အဆိုပါဝငေ်ငွရရှိကပါသည်။ ပိုေငရွရှိြခငး်သည် ရမှး်ြပညန်ယ်ေတာငပ်ိုငး်ငှ့် ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသတွင ် နည်းပါး 

ပါသည။် ၎င်းေဒသများတွင် ေရ�ေြပာငး်သာွးလာ အလပုလ်ပုက်ိုင်ကမ နည်းပါးပါသည။် တိရစိ�ာနေ်မွးြမြခငး်ငှ့် 

ေရာင်းချြခငး်လပုင်နး်များကို ရမှ်းြပည်နယ်တွင် အများဆံုး ေတွရပးီ ၅၂ ရာခိုင်နး်ခန်သည ် ေရာင်းချရနအ်တွက် 

တိရစိ�ာန်ေမွးြမကပါသည်။ ကျန်စစ်တမ်းေကာကယ်ူသည့် ေဒသ ၃ ခုတွင ်၂ဝ ရာခိုင်နး်ေကျာခ်န်သာ ရှိပါသည်။ 
 

လခစားအလုပသ်ည ်စစ်တမး်ေကာက်ယူသည့်ေဒသအားလံုးတွင ်အချိးတညူီကပီး ၇ ရာခိုင်နး်ရှိပးီ ကျား-မ 

တနး်တူညမီမသည ်အမျိးသမးီများဘကသ်ို ပိုမိုအေလးသာေနပါသည်။ အမျိးသမီးများသည် ေကျာငး်ဆရာမ အလုပ် 

ကို များစွာလုပက်ိုင်ကပးီ ၎ငး်သည ် ေကျးလက ်ေဒသတွင ် အများဆံုးေတွရေလရ့ှိေသာ လခစားအလပု ် အမျိးအစား 

ြဖစ်ပါသည်။ 
 

ေန�ကဆ်ံုးအချကအ်ေနြဖင့် ထငး်ေခြွခငး်၊ ဝါးခတ်ုြခငး်၊ သစ်မဟုတ်ေသာ သစ်ေတာထကွက်နု်များ ရှာေဖွ 

ရယူြခငး် သိုမဟတ်ု ငါးဖမး်ြခငး်စသည့် သဘာဝသယံဇာတကို ထုတ်ယူသံုးစဲွမတွင ် ပါဝင်လုပက်ိုငြ်ခငး်ကို အပူပိုင်း 

ေဒသမလှွဲပးီ ကျနေ်ဒသများတွင ် ေတွရေလရ့ှိပါသည။် သိုေသာ်လညး် ၎င်းလပုင်နး်များသည ် အမိတွ်ငး်သံုးစဲွမ 

အတွက် အဓကိလပုက်ိုငြ်ခငး်ြဖစ်ပးီ အမိေ်ထာင်စု အနညး်ငယ်သာ စီးပာွးြဖစ် လုပက်ိုင်ကပါသည်။ အဓိက 

ခငး်ချကမ်ာှ မွနြ်ပညန်ယြ်ဖစ်ပးီ ၎င်းတွင် အမိေ်ထာင်စု၏ ၁၁ ရာခိုင်နး်သာ ပင်လယ်ငါးဖမး်လပုင်နး်တွင် စီးပာွးြဖစ် 

ပါဝင်လပုက်ိုင်ကပါသည် (ဇယား-၅)1။ စီးပွားြဖစ် သဘာဝသယဇံာတ ထတ်ုယူသအူများစုမာှ အမျိးသားများြဖစ်ပီး 

အပပူိုငး်ေဒသတွင ်၇၂ ရာခိုင်နး်ရှိပါသည(်Zu et al. ၂၀၁၇)။ 

 
၄.၅ ဝငေ်ငရွရိှပံုအေနအထားှင့် လုပခ်များ 
 

ပထဝအီေနအထား ကာွြခားမအရ စုိကပ်ျိးေြမ လကလ်ှမး်မမီ၊ စုိကပ်ျိးေရးလုပင်နး်၏ အလားအလာ၊ ေကျးလက်ရှိ 

စုိကပ်ျိးေရးမဟတုေ်သာ လပုင်နး်များတုိးတကမ် အတုိငး်အတာငှ့် ေရ�ေြပာငး်သာွးလာ အလပုလ်ပုက်ိုငြ်ခင်း 

အေြခအေနများေပ မတူည်၍ ေကျးလက်ဝငေ်ငရွရှိမ အေနအထား အချိးအစားတုိသည ်ေဒသအလိုကက်ွဲြပားသည်။ 

အကျယအ်ားြဖင့် ရမှး်ြပညန်ယ်သည ် စုိက်ပျိးေရး အြဖစ်ထနွး်ဆံုးြဖစ်ပီး မနွြ်ပညန်ယ်တွင် သးီှံစုိကခ်ငး် အနည်းဆံုး 

ြဖစ်ကာ ရမှး်ြပညန်ယ်ရှိ စစ်တမး်ေကာက်ယခူဲ့သည့်ေဒသများ၏ ေကျးလကဝ်ငေ်ငွတငွ ်ပါဝငမ်သည ် (၄၇ ရာခိုင်န်း) 

ြဖစ်ပးီ  မနွြ်ပညန်ယ၏် စ်ှဆခန်ြဖစ်ပါသည ် (၂၄ ရာခိုင်နး်)။ အပပူိုငး်ေဒသတွင ် သးီှံစုိကပ်ျိးြခငး်မ ှ ရရှိေသာ 

ဝငေ်င၏ွ ပါဝငမ်သည ် ၃၇ ရာခိုင်နး်ရှိပါသည။် ြမစ်ဝကနး်ေပ၏ စုစုေပါငး်ဝင်ေင၌ွ စုိကပ်ျိးေရးမ ှ ရရှိေသာ 

ဝငေ်ငအွချိးအဆသည် ၂ဝ ရာခိုင်နး်သာရှိပးီ ၎ငး်သည် ေြမမဲ့ယာမဲ့များြပားမေကာင့်သာမက စစ်တမး်ေကာက်ယူမ 

တွင ် ငါးေမွးြမြခငး်ကို ပိုမိုလပုက်ိုငေ်သာ ေကျးရ�ာအုပ်စုအချိအား  ေရ�းချယ်ခဲ့မေကာင့်လညး် ြဖစပါသည။် ငါးပုစွန် 

ေမးွြမြခငး်သည် ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသရှိ စစ်တမ်းေကာကယူ်သည့်ေဒသတွင ်ေကျးလကဝ်ငေ်င၏ွ ၁၉ ရာခိုင်နး်ရှိပီး 

၎ငး်သည ်ြမစ်ဝကနး်ေပတစ်ခလုံုးကို ကိုယစ်ားမြပပါ။ 

ေငွလဲပိုြခငး်များငှ့် စုိကပ်ျိးေရးမဟတ်ုေသာ အလပု်အကိုငမ်ျားတွင ် ကိုယ်တုိင်လပုက်ိုငြ်ခငး်သည ် ရမှ်းြပည် 

နယ်တွင ် နည်းပါးပါသည ် (စုစုေပါင်း ၂၁ ရာခိုင်နး်)။ သိုေသာလ်ည်း မွနြ်ပညန်ယ်တွင ် များြပားကာ (စုစုေပါငး် ၄၃ 

 
1 ြမစဝ်ကနး်ေပရှိ က်ုပ်တုိ၏ စစ်တမ်းသည် ကမ်းိုးတနး်ေဒသများ မပါဝင်သြဖင့် ဇုနတ်စခ်ုလုံးတွင် စးီပွားြဖစ်ငါးဖမ်းြခင်း၏ အေရးပါပုံကုိ အြပည့်အဝ ကုိယစ်ား 

ြပိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ 



24  

ရာခိုင်နး်)ငှ့် အပပူိုင်းေဒသတွငလ်ည်း များြပားလာပါသည် (၃၁ ရာခိုင်နး်)။ ဝငေ်ငွစုစုေပါင်းတွင ် စုိက်ပျိးေရး 

လပုသ်ားအြဖစ် လပုက်ိုငြ်ခငး်မ ှ ရရှိေသာဝငေ်ငသွည ် ြမစ်ဝကနး်ေပငှ့် အပပူိုင်းေဒသတွင ် အများဆံုးြဖစ်ကာ ၎င်း 

ေဒသများသည် ရမှး်ြပည်နယ်ငှ့် ိငး်ယှပ်ါက ေြမမဲ့ယာမဲ့ ပိုများပါသည။် သိုေသာလ်ညး် အဆိုပါေဒသများတွင် 

ိုငင်ရံပြ်ခားသို ေရ�ေြပာင်းသွားလာ အလပု်လပုြ်ခငး်ကဲ့သို စုိကပ်ျိးေရးမဟတ်ုေသာ အလပုအ်ကိုင ်အခငွ့်အလမ်းများမှ 

ရရှိေသာ အကျိးအြမတသ်ည် မနွြ်ပညန်ယ်ထက ်နညး်ပါသည။် 
 

ေရ�ေြပာငး်အလပုလ်ပုက်ိုငြ်ခငး် အပါအဝင် စုိကပ်ျိးေရးမဟတ်ုေသာ အလပုအ်ကိုင်များတွင ်  ပါဝငမ်အတုိင်း 

အတာသည် ေဒသများအကား သသိာထင်ရာှးေသာ ပျမ်းမဝငေ်င ွ ြခားန�းမကို ြဖစ်ေစပါသည်။ ဥပမာ စုိကပ်ျိးေရးမှ 

ရရှိေသာ ပျမ်းမဝငေ်ငသွည် ရမှး်ြပညန်ယ်ငှ့် အပပူိုငး်ေဒသတွင ် တူညပီါသည်။ သိုေသာလ်ညး် အပပူိုငး်ေဒသတွင် 

သးီှံစုိကပ်ျိးထတ်ုလပုမ်မဟတ်ုေသာ အရငး်အြမစ်မရှရှိေသာ ပျမ်းမဝငေ်ငသွည် ၆၇ ရာခိုင်နး်ြဖစ်ပးီ  ရှမး်ြပည်နယ် 

ထက ်များြပားကာ အပူပိုငး်ေဒသ၏ လတူစ်ဦးချငး် ဝငေ်ငသွည ်၃၈ ရာခိုင်နး်ြဖစ်ပးီ ရမှ်းြပညန်ယ်ေတာငပ်ိုင်းထက် 

ြမင့်မားပါသည် (ဇယား-၆)။ 

ဇယား   ၆ ရှမ်းြပည်နယ်ှင့် အပူပိုငး်ေဒသရှိ သးီှံစုိက်ပျိးြခငး်ှင့် သးီှံစုိက်ပျိးြခငး် မဟုတ်ေသာလုပ်ငနး်များမှ ရရိှ 

သည့် ဝင်ေငွစုစုေပါင်း၏ ပျမ်းမကိနး်ှင့်အလယ်ကိနး် (လူတဦးချငး်ဝင ်ေငွ၏ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်) 
အမျိးအမည ် ရမှး် အပပူိုင်းေဒသ 

ပျမး်မကိန်း အလယ်ကိန်း ပျမး်မကိန်း အလယ်ကိန်း 

စုစုေပါင်းဝင်ေငွ ၄၄၁,၈၆၂ ၂၆၀,၀၃၇ ၆၀၈,၇၇၁ ၄၀၆,၆၆၇ 

သးီံှမဝှင်ေငွ ၂၀၅,၄၄၅ ၆၉,၆၄၆ ၂၁၃,၁၃၃ ၁၁,၂၅၀ 

သးီံှမဟုတေ်သာဝင်ေငွ ၂၃၆,၄၁၇ ၉၇,၅၀၀ ၃၉၅,၆၃၇ ၂၆၂,၀၆၄ 
အရင်းအြမစ-် စစ်တမ်းအချက်အလက်များအေပ စာေရးသူများ၏ ဆနး်စစသ်ံုးသပ်ချက် 

 မှတ်ချက်- အကွမ်းမ့ဲ ပျမ်းမကိနး် (သးီှံ သိုမဟုတ် သးီှံမဟုတ်ေသာ လုပ်ငနး်များမှ ဝင်ေငွရရှိေသာ အိမ်ေထာင်စအုားလုံး ပါဝင်ပါသည်) 
 
 

စုိကပ်ျိးေရးငှ့်ဆက်စပေ်သာ အလပုမ်ျားတွင ် ပါဝင်လပုက်ိုငမ် ြမင့်မားလာြခင်းသည် ေကျးလကလ်ပုအ်ားခ 

များသည် ဝင်ေငအွတွက် အေရးကီးေသာ အခနး်ကမှ ပါဝင်ေသာ ြပယုဒြ်ဖစ်ပးီ အထးူသြဖင့် ေြမယာမဲ့များှင့် 

ဧကအနည်းငယသ်ာ လပု်ကိုင်ကပးီ ကျဘမ်းအလုပအ်ေပတငွ် မှီခိုေနရေသာ မသိားစုဝင်များအတွက် အေရးကီး 

ပါသည။် လပု်ခနး်ထားများသည် စုိကပ်ျိးေရး၏ အြမတ်အစွနး်ငှ့် တုိက်ိုကဆ်ကစ်ပ်ေနပီး လပုအ်ားခများသည် 

ထတ်ုလပုမ်စရိတ၏် သသိာေသာ အတုိင်းအတာတစ်ခထုိ ပါဝငပ်ါသည်။ ြမစ်ဝကနး်ေပငှ့် အပပူိုင်းေဒသတွင် ြပလုပ် 

ခဲ့ေသာ စစ်တမ်းအရ ေကျးလက ် လုပအ်ားခများသည် (ေငွေကးေဖါငး်ပမွကို ထနိး်ညိေပးြခငး်) စီးပာွးေရးြပြပင် 

ေြပာင်းလမဲ ြပလပုသ်ည့်ကာလ ၂ဝ၁ဝ အလနွတွ်င ် တဟနုထ်ိုးခနုတ်ကသ်ာွးပီး ၃၉ ရာခိုင်နး်ငှ့် ၃၇ ရာခိုင်န်း 

အသးီသီးရှိပါသည ် (ပံု-၅)။ ၂ဝ၁၂ ခုစ်ှတွင ် ရမှ်းြပည်နယ်ရှိ လုပအ်ားခများသည် ြမစ်ဝကနး်ေပငှ့် အပူပိုငး်ေဒသ 

တုိငှ့် ိင်းယှပ်ါက ြမင့်မားပါသည။် သိုေသာ ်လညး် ရှမး်ြပညန်ယ်သည ်အပပူိုင်းေဒသတွငရ်ှိေသာ  အဆင့်ကို ေရာက် 

ရှိရန ်၉ ရာခိုင်နး်ခန် ြမင့်တကခ်ဲ့ေသာ ၂ဝ၁၇ ခုှစ်ထ ိအနညး်ငယ်သာ အေြပာင်းအလရဲှိပါသည။် 

၂ဝ၁ဝ ခုစ်ှကတည်းက အမနှတ်ကယ်ေပးရေသာ ေကျးလကလ်ုပ်အားခ သသိာစွာတုိးတကလ်ာမသည ် ထို 

ကာလအတွငး် ေရ�ေြပာင်းအလပုလ်ပုက်ိုငမ် အရှိနအ်ဟနု်များလာြခငး်ှင့် ဆက်စပပ်ါသည။် ယင်းကာလတွင် စုိကပ်ျိး 

ေရးလပုသ်ားများ လိုအပမ် အြမင့်ဆံုးသို ေရာကရ်ှိကာလြဖစ်ေသာေကာင့် လပုသ်ားြပတ်လပမ်ကို ြဖစ်ေပေစခဲ့ပါ 

သည။် မလူတနး်လနွပ်ညာေရးကို တုိးြမင့်လိုကြ်ခငး်သညလ်ညး် လပုင်နး်ခငွဝ်င်ရန ် ေ�ှင့်ေှးမများငှ့် လပု်ခလစာ 

ပိုမိုေကာငး်မနွ်စွာရိုငေ်သာ အလားအလာရှိေသာ ပညာတတ်လပုသ်ား အငအ်ားများေမးွထုတ်ေပးြခငး် ှစ်မျိးလံုးကို 
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ြဖစ်ေစပါသည် (c.f. Lui et al. ၂၀၂၀, for Vietnam)။ ဥပမာ - အပပူိုငး်ေဒသရှိ ၁၇ ှစ်အရ�ယ် ကေလးများတွင ်

၇တနး်ေအာင်ပးီေသာ ကေလးများသည် ၂၀၁၀ ခုစ်ှတွင ်၃၅ ရာခိုင်နး်ခနရ်ှိရာမ ှ၂ဝ၁၇ ခုစ်ှတွင ်၆ဝ ရာခိုင်နး်ထိ 

တုိးတကခ်ဲ့ပါသည(်Belton and Filipski ၂၀၁၉)။ 

 

ပံု   ၅ ြမစ်ဝကနး်ေပ(၂၀၁၁-၂၀၁၆)၊ အပပူိုငး်ေဒသ(၂၀၁၂-၂၀၁၆)ငှ့် ရှမး်ြပညန်ယ်(၂၀၁၂-၂၀၁၇)တုိတွငရိှ်ေသာ 

စုိကပ်ျိးေရး ကျဘမး်လပု်သားများအတွက ်အမနှတ်ကယ် ပျမး်မေနတွကလ်ပုအ်ားခ (ကျပ်ေငြွဖင့်)* 
 

 
 

အရင်းအြမစ် - စစ်တမ်းအချက်အလက်များအေပ စာေရးသမူျား၏ ဆနး်စစ်သံုးသပ်ချက်။ 

မှတ်ချက် *ြမစ်ဝကနး်ေပှင့် အပူပုိငး်ေဒသတုိတွင် ၂၀၁၆ ခုစှအ်တွင်း ရာသီအားလုံးအတွက် ေဈးနး်တွက်ချက်မသည် ပုံေသြဖစ်ပါသည်၊ ရှမ်းြပည်နယ်တွင် 

မုိးရာသအီတွက် ေဈးနး်တွက်ချက်မသည် ပုံေသြဖစ်ပါသည်။ 
 
 

၂ဝ၁၁ ခုစ်ှကတညး်က လပု်ခနး်ထားများ တုိးတကလ်ာြခငး်သည ်စက်မလယ်ယာ လငြ်မနစွ်ာ ထနွး်ကားေစရန် 

အေထာက်အကြူပ တွနး်အားေပးသကဲ့သို ြဖစ်လာခဲ့ပါသည ် (Win et al. ၂၀၁၈)။ သိုေသာလ်ညး် အပပူိုငး်ေဒသတွင် 

စကမ်လယ်ယာသည ် စရိတ်များ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် စုိက်ပျိးေရးလပုက်ိုင်ေသာ အမိေ်ထာင်စုများက ေပးေချ 

ရေသာစရိတ်ကို အြပည့်အဝ ကာမိေစရနုေလာက်ေသာ စုေဆာင်းမများကို မရရှိကပါ။ Belton and Filipski (၂ဝ၁၉) 

က ၎ငး်သည် စုိကပ်ျိးေရးှင့် စုိကပ်ျိးေရးမဟတ်ုေသာ စီးပာွးေရးတိုအကား အတိုးအေလျာ့ အေြပာငး်အလဲအြဖစ် 

ရှိလာပးီ၊ စုိကပ်ျိးထတ်ုလုပမ်လပုင်နး်၏ ယှ်ပိင်ိုငစွ်မး်အားသည် ထတ်ုလပု်ပိုေကာငး်ေသာမ ကများှင့် 

ိငး်ယှဥပ်ါက ကျဆငး်လာြခငး်ကိုေဖာြ်ပေနေကာငး် တငြ်ပထားပါသည။် ဤဖွံဖိးတုိးတကမ်ပံုစံသည ် ေြမယာ 

ပိုငဆ်ိုငသ်ူငှ့် ေြမယာမဲ့တိုအကား စီးပာွးေရးအေြခအေန အေြပာင်းအလဲကို ြဖစ်ေပေစပးီ ေြမယာမဲ့များအတွက် 

အကျိးပိုြဖစ်ထနွး်ေစပါသည။် 
 

၎ငး်ရလဒသ်ည ် စုိကပ်ျိးေရးကေရရှည ် ရငှသ်နရ်နအ်တွက ် အတားအဆးီတစ်ခြုဖစ်ိုင်သညဟ် ု ြမင်ရ 

ေသာလ်ညး် အရငး်အြမစ်များ ပိုငဆ်ိုငမ်နညး်ပါးေသာ အမိေ်ထာင်စုအချိ၏ စီးပာွးေရးအေြခအေနငှ့် ေရ�လျားသွား 

လာမ တုိးတကလ်ာြခငး်ကိုမအူြပသေဘာေဆာင်ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ ထိုေကာင့် ေြမယာမဲ့များ၏ အလယ်အလတ် 

ဝငေ်ငသွည် ၎ငး်သည ် အပူပိုငး်ေဒသရှိ ေကျးလက် ပျမ်းမအမိေ်ထာင်စု၏ပျမး်မဝင်ေငေွအာက် ၁၃ ရာခိုင်နး်သာ 

နညး်ပါးပါသည ် (Belton and Filipski ၂ဝ၁၉)။ အလားတူ ရမှး်ြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းတွင ် စုိက်ပျိးေရး မဟတု်ေသာ 

အြခားအလပု်အကိုငြ်ပလပု်သည့် အမိေ်ထာငစု်များ၏ လတူစ်ဦးချင်းဝငေ်ငသွည ် ေြပာငး်စုိကပ်ျိးေသာ အမိ်ေထာင် 

စုများထက ် ၁၆ ရာခိုင်နး် နညး်ပါးပါသည။် ၎င်းေတွရှိမစ်ှခကု ေကျးလကဝ်င်ေငရွရှိမ အလားအလာများသည် 

ေြမပိုငဆ်ိုငမ်ငှ့် ဆကစ်ပမ်မရှိေကာငး် ေဖာြ်ပေနပါသည်။ 
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သိုေသာလ်ည်း ေဒသအားလံုး၌ စုိကပ်ျိးေရးလပုင်န်းတွငပါဝငလ်ုပက်ိုင်ေသာ ကျား-မ လပုအ်ားခကွာြခားချကမ်ျား 

သသိာစွာရှိပါသည။် ကွာြခားချက်သည် ရမှး်ြပညန်ယ်ရှိ ေြပာငး်ငှ့် ပဲစ်းငံုစုိက ် အလုပသ်မားများတွင် 

အနည်းဆံုးြဖစ်ပးီ အမျိးသမးီအလပုသ်မားများ၏ တစ်ေနလပုအ်ားခသည် အမျိးသားများ၏ ၈၉ ရာခိုင်နး်သာ 

ရရှိကပါသည်။ သိုေသာလ်ညး် အပပူိုင်းေဒသတငွ် အမျိးသမီးများသည် တူညီေသာအလပုခ်ျနိအ်တွက ် စုိကပ်ျိးေရး 

လပုအ်ားခအြဖစ် အမျိးသားများရေသာ လပုအ်ားခ၏ ၈၁ ရာခိုင်နး်ကိုသာ ေမာလ်င့်၍ရပါသည။် သးီှံအလိုက် 

လယ်ယာအလပုတ်ာဝန၊် မတုိငှ့်ပတ်သက၍် ကျား-မဆိုငရ်ာ တာဝနခ်ွဲေဝမငှ့် ဆက်စပေ်ကာငး် ရငှ်းလင်းချကမ်ျား 

ေဖာ်ြပကေသာလ်ညး် ထိုသိုကာွြခားချက်များ ြဖစ်ရြခငး် အေကာငး်ရငး်မာှ ရငှ်းလငး်မမရှိပါ။ အမျိးသားငှ့် အမျိးသမီး 

များ၏ အမှနတ်ကယလ်ပု်အားခသည် လငြ်မနစွ်ာ တုိးတက်ေနေသာလ်ညး် ကျား-မေရးရာကာွြခားချက်သည် 

ဆကလ်က်တညရ်ှိေနပးီ အနညး်ငယသ်ာ ေြပာင်းလမဲ ရှိပါသည။် 
 

၅။ ေကျးလကဝ်ငေ်ငမွျား တုိးတကေ်စရန ်အခငွ့်အလမး်များငှ့် အတားအဆီးများ 
 

ဤစာတမ်း၏ ေန�ကဆ်ံုးအခနး်အြဖစ် စစ်တမး် ေကာကယူ်ခဲ့သည့် ဇုံေလးခ၏ု ဝေိသသလကဏာများငှ့် လတ် 

တေလာ ေြပာငး်လမဲ သေဘာသဘာဝများကို ထည့်သွငး်စး်စားကာ ေလလ့ာခဲ့ေသာ ရလဒမ်ျားအေပ အေြခခ၍ံ 

ေကျးလကဝ်င်ေငတုိွးြခငး်အတွက ်အဓကိအခငွ့်အလမး်များငှ့် ကန်သတ်ချကမ်ျားကို စိစစ်   ေဖာထ်တ်ုထားပါသည်။ 

လကရ်ှိ မဝူါဒများငှ့် ရငး်ှီးြမပ်ှံမများ၏ အကျိးရလဒ်များကို ထည့်သငွး်စး်စားကာ စုိကပ်ျိးေရး မဟတ်ုေသာ 

စီးပာွးေရးလပု်ငနး်တုိ၏ ကာွြခားမတုိကို  စုိကပ်ျိးေရးက၏ ေရှအန�ဂတ် အလားအလာများအြဖစ် ဆနး်စစ် 

ထားပါသည်။  
 

ပထမဦးစွာ လယ်ယာသီးှံအများစု စုိက်ပျိးထတ်ုလပုြ်ခငး်သည် စီးပွားေရးြဖစ် စုိကပ်ျိးထတ်ုမအြဖစ် အခိုင်အမာ 

ရှိေနပါသည် (စပါးစုိကပ်ျိးြခငး် တစိတ်တပိုငး် ခငး်ချက်အြဖစ်ြဖင့်)။ ထတ်ုကနုေ်ဈးကကွ ်အများစုသည် ကျိးေကာင်း 

ဆေီလျာစွ်ာ ယှ်ပိင်ိုငစွ်မး်ရှိပးီ ေတာငသ်အူများစုသည် လယ်ယာသံုးစကက်ိရယိာများ အပါအဝင် သငွး်အားစု 

များကို လက်လမှး်မီကပါသည။် ထိုေကာင့် ေတာင်သမူျားကို ေဈးကွက်ငှ့် ချတ်ိဆကေ်ပးရန ် အနညး်ငယ်ေသာ 

အားထတ်ုမ လိုအပပ်ါသည်။ သိုေသာလ်ညး် ထုတ်ကနု်အဆင့်ြမင့်တငမ် သိုမဟတ်ု ထတ်ုကနုမ်ျားကို ေြခရာခံလိုက် 

ိုငစွ်မး် စသညြ်ဖင့် လပုင်နး်စဥ ် အဆင့်ြမင့်တငြ်ခငး်ကဲ့သိုေသာ ထုတ်ကနုအ်ရည်အေသးွငှ့် ထတ်ုလပုမ်လုပ်ငန်း 

စမ်ျားကို တုိးတကေ်စြခငး်တုိကို ေဆာင်ရ�ကြ်ခငး်အားြဖင့် ေဈးကကွ်သစ် သိုမဟုတ် ပိုမိုတနဖ်ိုးြမင့်ေသာ ေဈးကွက် 

သိုဝငေ်ရာကရ်န ်လယ်ွကေူချာေမွေစမည ်ြဖစ်ပါသည။်  
 

ဒတိုယအေနြဖင့် ြမနမ်ာိုင်ငတွံင ် စုိက်ပျိးေသာ အချိေကာကပ်သဲီးှံများသည် ေဒသတွငး် အြခားိုငင်မံျား 

ေလာကြ်ဖစ်ထနွး်မမရှိေသာေကာင့် အထကွ်နး်ငှ့် ဝငေ်ငကွာွြခားချကမ်ျားနည်းပါးေစရန်ကို သေုတသနများ၊ တုိးချဲ 

ပညာေပးြခငး်များ၊ အထွကေ်ကာငး်မျိးေစ့များကို လကလ်မှး်မြီခငး် သိုမဟတ်ု သငွး်အားစုကို ပိုမိုထ ိေရာက်စွာ 

အသံုးြပေစြခငး်တုိကို ေဆာငရ်�ကေ်ပးြခငး်တုိေဆာငရ်�က်ေပးရ်ု အ�ကြံပထားပါသည်။ သိုေသာလ်ညး် အထးူသြဖင့် 

မိုးေကာင်းေသာကေ်ဒသြဖစ်ေသာ အပပူိုင်းေဒသတွင ်ရာသီဥတု ေြပာင်းလမဲသည် သးီှံအထကွ်နး်ငှ့် အြမတ်အစွန်း 

ရရှိနး်ကို အဆံုးအြဖတ်ေပးေသာ အေရးကးီေသာ အချက် ြဖစ်ပါသည။် မိုးေရကို အားကိုးရေသာ အေနအထားြဖင့် 

သးီှံအများစု စုိကပ်ျိးထုတ်လပုရ်ာတွင ် ေတွ�ကံရေသာ  စွနစ်ားရမနး် ြမင့်မားြခင်းေကာင့် စီးပွားေရး တွကေ်ြခ 

ကိုကသ်ည့် အေနအထားအထ ိသငွး်အားစုများကို အသံုးြပိုငရ်န ်လိုအပေ်သာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ြပလပုရ်န ်အဟန ်
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အတား ြဖစ်ေစပါသည်။ ထိုအြပင ် ေြမယာပိုငဆ်ိုငမ် မညမီြခငး်များသည် အထွကေ်ကာငး်မျိးငှ့် နညး်ပညာများ 

အသံုးြပြခငး်မှ ရရှိလာေသာ အထွက်နး်အများစုသည် ေတာငသ်ူကးီများကိုသာ အကျိးြဖစ်ထနွး်ေစပးီ ေြမဧက 

အနညး်ငယ်သာရှိေသာ ေတာငသ်ငူယမ်ျားက စ်ှတုိးအကျိးအြမတ ် အနညး်ငယ်ကိုသာ ခစံားရပါမည။် ယငး်အချက် 

များေကာင့် လကရ်ှိသးီှံများ၏ ထုတ်လပုမ်စွမ်းရည်ကို ြမင့်တငရ်န ် အာံုစုိက်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖင့် ေကျးလက် 

ဝငေ်ငကွို ကျယ်ကျယြ်ပနြ်ပန ်တုိးတကလ်ာေစသည့် ရလဒကိုရရှိိုင်မည ် မဟတ်ုေပ။ ငါး၊ ကက် သိုမဟတ်ု ဖရဲသခာွး 

ကဲ့သိုေသာ တနဖ်ိုးြမင့်သီးှံများငှ့် ထုတ်ကနုမ်ျားကို တုိးချဲထုတ်လပုြ်ခငး်သည် အလုပအ်ကိုင ် ချတ်ိဆက်မများ 

မတှစ်ဆင့် တနဖ်ိုးကွငး်ဆကတ်စ်ေလာက ် အလပုအ်ကိုငအ်ခငွ့်အလမး်များ ဖန်တီးေပးသြဖင့် ေကာကပ်သဲီးှံများ 

စုိကပ်ျိးြခင်းထက ်အလားအလာ ပိုေကာင်းေစမည ်ြဖစ်ပါသည။်  

သင့်ေလျာ်ေသာ ေြမမျက်�ှသငွြ်ပင၊် ေြမေအာကေ်ရငှ့် ေရေြမာငး်များမှ ေရသငွး်ိုင်ေသာ အလားအလာရှိေသာ 

မိုးေကာငး်ေသာကေ်ဒသများတွင ် စုိက်ပျိးေရးသငွး်ေရ ဆညေ်ြမာငး်များအတွက ် ရငး်ှီးြမပ်ှံမြပလပုြ်ခငး်က မိုးေရ 

လံုေလာက်စွာမရရှိြခငး်၊ မိုးေခါငြ်ခငး်တုိမှ ကာကွယ်ိုင်ြခငး်၊ ထိုမတှဆင့် ထတ်ုလုပမ် စွနစ်ားရမများကို ေလျာ့ချ 

ိုင်ပးီ သးီှံအထကွ်နး် တုိးလာကာ ေရွာသ ီသးီှံစုိက်ပျိးမကို တုိးချဲိုငေ်သာေကာင့် စုိကပ်ျိးေရးလပုင်နး်မ ှဝင်ေင ွ 

ေကာငး်စွာရရှိမည့် အကျိးေကျးဇူးရရှိေစပးီ တနဖ်ိုးြမင့် သးီှံအမယ်စုံ စုိက်ပျိးထတ်ုလပု်ိုငမ်ည့်    အလားအလာ 

ေကာငး်များ  ဖနတီ်းေပးိုင်မညြ်ဖစ်ပါသည။် Rosegrant et al. (၂၀၁၈) က အပူပိုငး်ေဒသတွင် မိုးရာသီ သိုမဟုတ် 

ေရွာသ ီ ေရသငွး် စုိကပ်ျိးရန ် အလားအလာရှိသည့် ေြမဟကတ်ာ သနး်ေပါင်းများစွာရှိေကာငး်ငှ့် အများစုမှာ 

ေြမေအာကေ်ရ အသံုးြပိုငစုိ်ကပ်ျိးိုငသ်ည့် အလားအလာရှိေကာငး် ခနမ်နှး်ေဖာ်ထတ်ုခဲ့ပါသည်။ တပိုင်တိုင် ေြမ 

ေအာက်ေရ ထတုယ်သူံုးစဲွြခငး်လပုင်နး်များကို လပုက်ိုငခ်ငွ့်ြပြခငး်သည် အပပူိုငး်ေဒသအတွက် အ ေရးကီးသည့် 

အခနး်ကမှ ပါဝင်ပါသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ၎ငး်တုိသည် ဆညေ်ြမာင်းေရသယ်ွယူ စုိကပ်ျိးသည့်လုပင်န်း 

များထက ်ပိုမိုအကျိးရှိထေိရာကစွ်ာ လုပ်ကိုေဆာငရ်�က်ိုငေ်သာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

တတိယအေနြဖင့် တနဖ်ိုးနညး် ေကာကပ်ဲသးီှံထတ်ုလုပမ်မ ှတနဖ်ိုးြမင့် ဟငး်သးီဟငး်ရ�က၊် အြမစ်/ဥစားသီးှံ၊ 

သစ်သးီများ၊ တိရစိ�ာနမ်ျား သိုမဟတ်ု ငါးများ ေမွးြမထတ်ုလပုြ်ခငး်စသည့်ြဖင့် အမယ်စုံထုတ်လုပ်ိုငသ်ည့် အလား 

အလာသည် ေဒသရာသဦတု အေြခအေနငှ့်သင့်ေတာမ်၊ ေဈးကွက်အေနအထားကွဲြပားမ၊ ပိုးမားေရာဂါကျေရာက်မ၊ 

အရငး်အှီး ရရှိိုငမ်၊ စွနစ်ားရမအေပ ေတာငသ်မူသိားစုများ၏ ခံိုငစွ်မး်တုိအေပ မတူည်ပါသည။် အမျိးအမယ် 

စုံထတ်ုလပုြ်ခငး်အတွက ် ကိးစားအားထတ်ုမအားလံုး ေအာငြ်မငခ်ဲ့သညမ်ဟတ်ုဘ ဲ အေြခအေနများ ေြပာင်းလပဲါက 

တစ်စ်ှအတွင်း သးီှံတစ်ခု၏ ကံကမာသည ် ချကခ်ျငး်ေြပာငး်ြပနြ်ဖစ်သာွးပါသည။် ထိုေကာင့် တနဖ်ိုးြမင့်သီးှံ 

အမယ်စုံစုိက်ပျိးထတ်ုလပုြ်ခငး်သညလ်ညး်  ေကျးလက်ဝငေ်ငတုိွးတကေ်ရးအတွက် ြပဿန�မနှသ်မကို ေြပလည် 

ေစိုင်ေသာ နညး်လမး်အရာရာကို ကုစားေပးိုငေ်သာ နတေ်ဆးအေနအထားမျိးလညး် မြဖစ်ိုင်ေပ။  
 

သိုေသာလ်ည်း ပမဲျိးစုံစုိက်ပျိးထတ်ုလပု်မ (ပဲတငပ်ိုမကို လတ်ွလပစွ်ာ ခငွ့်ြပလိုက်ပးီ သီးှံစုိကပ်ျိးမ 

ကနသ်တ်ချက်များကို ေြဖေလာလ့ိုကေ်သာေကာင့် ပဲမျိးစုံကို ၁၉၉ဝ တွင ်ိုငင်ံအဝှမး် စုိကပ်ျိးခဲ့ကပါသည်)၊ စပမ်ျိး 

ေြပာင်း၊ ရမှ်းြပညန်ယ်တွင ် စပမ်ျိးစပါး။ မနွြ်ပညန်ယ်တွင ် ေရာဘ်ာ၊ အပပူိုငး်ေဒသတွင် ဖရ၊ဲ ြမစ်ဝကနး်ေပေဒသ 

ရနက်နု်မိအနးီတဝိုကတွ်င် ကက်ငှ့်ငါးေမးွြမထုတ်လုပြ်ခငး် စသည့် ဥပမာများတုိက အချိေတာငသ်မူျားသည် 

စွနစ်ားရမကို ေကျာလ်ားိုင်သည့် စီးပာွးေရး အခငွ့်အလမး်များကို န�းလည် သတိြပမလိာေသာအခါ တ်ုတရက် 

စုိကပ်ျိးထတ်ုလပုမ်ကို တ်ုတရက် ေြပာငး်လကဲာ ရင်းှီးြမပ်ှံမကို များြပားစွာလုပ်ိုငသ်ည့် စွမး်ရညရ်ှိေကာငး်ကို 

သကေ်သြပေနသည။် ၎င်းအခငွ့်အလမး်အသစ်များသည် မည်သည့်အချနိ၊် မည်သည့် ေနရာတွင ် ရရှိလာမည်ကို 
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ခနမ်နှး်ရန ် ခကခ်ေဲသာလ်ညး် ထိုရရှိလာိုငေ်သာ ဖွံဖိးတုိးတကမ်များကို သတိြပမရိန်ငှ့် ေချးေငမွျား ပံ့ပိုးြခင်း၊ 

သတင်းအချကအ်လကမ်ျား သိုမဟုတ် သငတ်န်းများ၊ စံချနိစံ်န်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ စုိက်ပျိးေရးဆိုငရ်ာ အေြခခံ 

အေဆာက်အအံုများ ေပး၍ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ ကနုသ်ယ်ွမကို ပံ့ပိုးရန ် စသညြ်ဖင့်  တက်ကစွွာ အေထာက်အပံ့ြပ 

ိုငရ်န ် ရညရ်�ယ်ချကထ်ားကာ  စုိကပ်ျိးထတ်ုလပုမ်၊ ေဈးကကွ်ငှ့် ကနုသ်ယ်ွမဆိုငရ်ာမဝူါဒများကို ချမှတ်ရမည ်ြဖစ်ပါ 

သည။် 

အ ေရးကီးသညမ်ာှ ေကျးလကဝ်ငေ်ငရွရှိိုငမ်ည့် အလားအလာများသည် အမျိးမျိးကွဲြပားေနသညက်ို က်ုပ်တုိ 

ေတွရှိပါသည်။ စုိကပ်ျိးေရးသည ် ေကျးလကတွ်င ် လမး်မိုးလျက်ရှိေသာ အသကေ်မွးဝမး်ေကျာငး်လပုင်န်း တစ်ခု 

ြဖစ်သညဟ်ေူသာ ယဆူချကအ်ေပ အေြခခံပးီ ေမာလ်င့်ထားသည်ထက ် ေြမယာပိုငဆ်ိုငမ်ငှ့် ဝငေ်ငွ ဆက်ွယ်မ 

အားနညး်ေသာလ်ညး် စစ်တမး်ြပလပုခ်ဲ့ေသာ ေဒသအားလံုးတွင ် ေြမယာပိုငဆ်ိုငမ်ငှ့် ဝငေ်ငွမာှ တုိက်ိုက် အြပ 

သေဘာဆက်စပမ် ရှိပါသည။် စုိကပ်ျိးေြမများသည် ေရ�ေြပာင်းမရေသာ ေစျးကးီသည့် အရငး်အြမစ်တစ်ခု 

အြဖစ်ယူဆလက ် စစ်တမ်းေကာကယ်သူည့် ေဒသအားလံုးတွင ် ေြမယာပိုငဆ်ိုငမ်ကို အလနွအ်ေလးထားက 

ေသာလ်ညး် ဝငေ်ငတုိွးတကမ်၊ စီးပာွးေရးငှ့် လမူအဆင့်အတနး်တုိးတကမ်များသည ် တခါတရ ံ စုိကပ်ျိးေရးှင့် 

ဆကစ်ပ်ေနေသာ လပုင်နး်များအေပ မတူညေ်နပါသည်။ အဆိုပါလပုင်နး်များတွင ် စုိကပ်ျိးေရးဆိုင်ရာ စကပ်စည်းများ 

ငာှးရမး်ြခငး်၊ သယ်ယူပိုေဆာငမ် ဆိုငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်များ၊ သးီှံေရာငး်ဝယ်ေဖာကက်ားြခငး်၊ စုိကပ်ျိးေရး ထွကက်နု်များ 

ကနုေ်ချာြပြပငထ်တုလ်ပုြ်ခငး်၊ အစားအေသာက် ဝနေ်ဆာငမ်ငှ့် လကလ်ီေရာငး်ချမများကဲ့သို စုိက်ပျိးေရးှင့် 

ဆက်ယ်ွေနေသာ လပုင်နး်များစွာ ပါဝင်ပါသည။် သိုေသာလ်ညး် ေဆာကလ်ပုေ်ရးလပုင်နး်များ၊ ေဈးဆိုင်ေရာင်းြခင်း၊ 

ထတ်ုလပုမ်ှင့် ဝနေ်ဆာင်မလပုင်နး်များကဲ့သို စုိကပ်ျိးေရးငှ့် မဆကစ်ပ်ေသာ လပုင်နး်များကိုလညး် ေကျးလက် 

ေဒသများတငွ် များတွင်ေတွြမငလ်ာရပါသည။် ထိုအတူ အြခားေဒသများမှ လဲပိုေငမွျားသညလ်ညး် ေကျးလကဝ်င်ေငွ 

များအတွက် အေရးကီးေသာ ပံ့ပိုးကူညမီများ ြဖစ်ပါသည်။  
 

ေရ�ေြပာင်း အလပုလ်ပုက်ိုငြ်ခငး်ေကာင့် ြပညတွ်ငး်လုပသ်ားအငအ်ားရရှိမ ေလျာန့ညး်လာကာ  လပုအ်ားခ 

ေဈးနး်များ ြမင့်တကလ်ာြခငး်ြဖင့် ေကျးလကဝ်ငေ်ငကွို အဆံုးအြဖတ်ေပးရာတွင် အေရးကးီေသာ အခနး်ကမှ 
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