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မြန်ြာန ိုင်ငံရာဘာ စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတ်လိုပ်ြှု အနာဂတ် 

ြွန်မပည်နယ်ရ   အငယ်စာျိုးတတာင်သူြ ာျိုး 

စ ိုက်ပ   ျိုးထိုတ်လိုပ်ြှုတပေါ် စ စစတ်လေ့လာခ က် 

ဂ   အန်နာ၊ ကကံထူျိုး န ငေ့် တပေါလ်ဒ ိုျိုးတရာေ့ရ ်
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အန စခ်  ပ်  

၁. န ဒေါန်ျိုး 

တံခေါျိုးပ တ်ြူဝေါဒတကကာင်ေ့ ကြ္ာေ့စ ျိုးပွာျိုးတရျိုးန င်ေ့ ဆယ်စိုန စ် တပေါင်ျိုး ၃ စို န ျိုးပေါျိုး ကင်ျိုးကွာခ ေ့ပပ ျိုးတနာက်  မြန်ြာန ိုင်ငံသည ် န ိုင်ငံတရျိုးန င်ေ့ 

စ ျိုးပွာျိုးတရျိုး မပ မပင်တမပာင်ျိုးလ ြူြ ာျိုးက ို တရ .ဆက် လိုပ်တဆာင်တနပေါသည်။ အက   ျိုးဆက်အာျိုးမြင်ေ့  န ိုင်ငံတရျိုး၊ စ ျိုးပွာျိုးတရျိုး 

အသွင်ကူျိုးတမပာင်ျိုးြူ ရလဒ်အတနမြင်ေ့ မြနြ်ာ န ိုင်ငံသည် စ ျိုးပွာျိုးတရျိုးတ ိုျိုးတက်ရန် အတွက် တမြာကြ် ာျိုး စွာတသာ အခွင်ေ့အလြ်ျိုးြ ာျိုး 

တပေါ်တပေါက် လာတနပေါသည်။  စ ိုက်ပ   ျိုးတရျိုးကဏ္ဍသည် မြန်ြာန ိုင်ငံတွင် အလိုပ်အက ိုင် အြ ာျိုးဆံိုျိုး ြန်တ ျိုးတပျိုးသည်ေ့ 

ကဏ္ဍမြစ်တသာ်လည်ျိုး၊ ယင်ျိုးစ ျိုးပွာျိုးတရျိုးကဏ္ဍြ  မပညတ်ွင်ျိုး စိုစိုတပေါင်ျိုး ထိုတ်လိုပ်ြူ တန်ြ ိုျိုး (ဂ  ဒ ပ ) အတွက်  အနညျ်ိုးငယ်သာ 

ပံေ့ပ ိုျိုးတပျိုး န ိုင်ပေါသည်။  တတာင်သူငယ်ြ ာျိုး၏ ထိုတ်လိုပ်ြူ စွြ်ျိုးအာျိုးြ ာလည်ျိုး န ြ်ေ့က တနမခင်ျိုးန င်ေ့ စ ိုက်ပ   ျိုးတရျိုးကဏ္ဍသ ိုို့ 

ရင်ျိုးန  ျိုးမြ ပ်န ံြူြ ာျိုး အကန်ို့အသတ်မြစ်မခင်ျိုးတ ိုို့တကကာင်ေ့ မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ စ ိုက်ပ   ျိုးတရျိုးကဏ္ဍ တန်ြ ိုျိုးမြင်ေ့ထိုတ်လိုပ်ြှု ကွင်ျိုးဆက်သည် 

ြွံပြ  ျိုးြူအာျိုးနညျ်ိုးတနပေါသည်။  ထ ိုို့အမပင် မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ ပထဝ တမြအတနအထာျိုး တညရ်  ြှုန င်ေ့ ရာသ ဥတိုအတမခအတနသည် 

စ ိုက်ပ   ျိုးတရျိုးကဏ္ဍ ြွံပြ  ျိုး တ ိုျိုးတက်တရျိုးအတွက် အလာျိုးအလာ တကာင်ျိုးသည်ေ့ တြာင်ျိုးန င်အာျိုးြ ာျိုး မြစ်တနပေါသည်။  အထူျိုးသမြင်ေ့ 

မြန်ြာန ိုင်ငံသည် ရာဘာ အတမြာက်အြ ာျိုး စ ိုက်ပ   ျိုးတင်ပ ိုို့ န ိုင်သည်ေ့ န ိုင်ငံမြစ်လာရန် တရခံတမြခံတကာင်ျိုးြ ာျိုး ရ  တနပေါသည။်  

ြ ိုျိုးြ ာျိုးတသာ မြန်ြာန ိုင်ငံ အတရ .ပ ိုင်ျိုးန င်ေ့ အတရ .တတာင်ပ ိုင်ျိုး တဒသြ ာျိုးတွင် စ ိုက်ပ   ျိုးရန်အတွက် အလွန်သင်ေ့တတာ် က ယ်ဝန်ျိုးတသာ 

တမြဧရ ယာြ ာျိုး ပ ိုင်ဆ ိုင် ထာျိုးမခင်ျိုးသည် ရာဘာစ ိုက်ပ   ျိုး ထိုတ်လိုပ်ြှုအတွက် အဆင်သင်ေ့ မြစ်တနတစပေါသည်။   ၁၉၉၀ ခိုန စ်ြ ာျိုးတွင်  

စ ိုက်ပ   ျိုးတရျိုး ကဏ္ဍအတွက် ကန်ို့သတ်ြူြ ာျိုးအာျိုး တမြညျ်ိုးမြညျ်ိုး တမြတလ ာေ့ခ ေ့မခင်ျိုးန င်ေ့ ၂၀ဝ၀ ခိုန စ် ြ ာျိုးအတွင်ျိုး ကြ္ာေ့ရာဘာတ ျိုး 

မြင်ေ့တက်ြှု မြစ်ခ ေ့ပပ ျိုးတနာက်တွင် ရာဘာစ ိုက်ပ   ျိုးတရျိုးအတွက် ဝင်တရာက် ရင်ျိုးန  ျိုးမြ ပ်န ံြူြ ာျိုး တဟိုန်ထ ိုျိုး တ ိုျိုးတက်လာခ ေ့ပေါသည်။  

လက်ရ  ရာဘာ အထွက်နှုန်ျိုးသည် နည်ျိုးတနတသျိုး တသာ်လည်ျိုး၊ ပပ ျိုးခ ေ့သည်ေ့ ဆယ်စိုန စ် (၂) စိုအတွင်ျိုး အထွက်နှုန်ျိုး သ သ သာသာ 

တ ိုျိုးတက်လာတနခ ေ့သည်။ 

မြန်ြာေ့ရာဘာကဏ္ဍ ခ  .ထွင်ရန်အတွက် ကြ္ာ. ရာဘာ တ ျိုးကွက်တွင် အတမခအတနတကာင်ျိုးြ ာျိုး ရ  တနပေါသည်။   လက်ရ  ကာလတွင် 

န စ်စဉ်သဘာဝရာဘာသံိုျိုးစွ ြူက ို ၂၀ဝ၀ ခိုန စ်ြ ာျိုးအတွင်ျိုး န စ်စဉ်တ ိုျိုးတက်ခ ေ့သည်ေ့ ၄ ရာခ ိုင်နှုန်ျိုးတအာက် အနည်ျိုးငယ် 

န ြ်ေ့က တသာနှုန်ျိုး   တန စ်လျှင် (၂) ရာခ ိုင်နှုန်ျိုး မြင်ေ့ ဆက်လက်တ ိုျိုးတက်န ိုင် သည်ဟို ခန်ို့ြ န်ျိုးထာျိုးသည။် (ပံို-၁).  တရိုတ်န ိုင်ငံ 

စ ျိုးပွာျိုးတရျိုး တန ျိုးတကွျိုးလာြူတကကာင်ေ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၆ အကကာျိုး ကာလတွင် ရာဘာဝယ်လ ိုအာျိုးသည် ၂၀ဝ၈-၂၀၁၁ ခိုန စ်ကာလန င်ေ့ 

န ှုင်ျိုးယ ဉ်ပေါက  တလ ာေ့က ြူက ို ရင်ဆ ိုင်ခ ေ့ ရပေါသည်။   ဝင်တငအွလယ်အလတ်ရ  တသာ ြွံွံ့ပြ  ျိုးဆ န ိုင်ငံြ ာျိုးတွင် စ ျိုးပွာျိုးတရျိုး 

တ ိုျိုးတက်လာမခင်ျိုးန င်ေ့   ရာဘာအဓ က တင်သွင်ျိုးသည်ေ့ တရိုတ်၊ အတြရ ကန်န င်ေ့ ဂ ပန်တ ိုို့၏ ခ ိုင်ြာတသာ ဝယ်လ ိုအာျိုး 

ဆက်လက်တည်ရ   တနမခင်ျိုးတကကာင်ေ့ ကြ္ာ.ရာဘာဝယ်လ ိုအာျိုး မပန်တက်လာရန် ခန်ို့ြ န်ျိုး ထာျိုးကကသည်။  ြတလျိုးရ ာျိုးန င်ေ့ 

စကကာပူန ိုင်ငံြ ာျိုးသည် ရာဘာ ထိုတ်လိုပ်ြူ လိုပ်ငန်ျိုးြ ာျိုးက ို စွန်ို့ခွာသွာျိုးကကမခင်ျိုးန င်ေ့  အင်ဒ ိုန ျိုးရ ာျိုးန ိုင်ငံတွင် 

ရာဘာတ ိုျိုးခ  .စ ိုက်ပ   ျိုးရန်အတွက် အကန်ို့အသတ် မြစ်တနမခင်ျိုးတ ိုို့သည်  မြန်ြာန ိုင်ငံအတွက် အတရျိုးပေါတသာ ရာဘာတင်ပ ိုို့န ိုင်ငံ 

မြစ်လာတစန ိုငပ်ေါသည်။ 

၂၀ဝ၀-၂၀၁၅ ခိုန စ်အတွင်ျိုး ရာဘာတ ျိုးနှုန်ျိုးသည်  အတက်အက  မြန်ခ ေ့တသာ်လည်ျိုး၊ တရ ွံ့ကာလြ ာျိုးတွင် တစ်န စ်လျှင် ၅ 

ရာခ ိုင်နှုန်ျိုးခန်ို့ တ ျိုးနှုန်ျိုး မြင်ေ့တက် လာန ိုင်သည်ဟို ခန်ို့ြ န်ျိုးထာျိုးကကပေါသည်။  ၂၀ဝ၁ ခိုန စ် ဒ ဇင်ဘာလတွင် ရာဘာတ ျိုးသည် 

တက လ ိုဂရြ်လျှင်  အတြရ ကန် တဒေါ်လာ ဝ.၅၃ မြင်ေ့ န စ်တပေါင်ျိုး (၅၀) အတွင်ျိုး သြ ိုင်ျိုးဝင် အန ြ်ေ့ဆံိုျိုး တ ျိုးနှုန်ျိုးက ို 

တရာက်ရ  သွာျိုးခ ေ့ပေါသည် (ပံို-၂)။  သ ိုို့တသာ် တနာက်န စ်ြ ာျိုးတွင် ရာဘာတ ျိုး ကက ျိုးကက ျိုးြာျိုးြာျိုး မြင်ေ့တက်လာခ ေ့ရာ ၂၀၁၁ တြလတွင် 
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တစ်က လ ိုဂရြ်လျှင် အတြရ ကန်တဒေါ်လာ ၆.ဝ အထ  တ ျိုးနှုန်ျိုးမပန်လည်မြင်ေ့တက်ခ ေ့ကာ  န စ် (၅၀) အတွင်ျိုး သြ ိုင်ျိုးဝင် 

အမြင်ေ့ဆံိုျိုးတ ျိုးနှုန်ျိုးစံခ  န်က ို ခ   ျိုးသွာျိုးခ ေ့ပေါသည်။  သ ိုို့တသာ်လညျ်ိုး တြာ်မပပေါစံခ  န်ခ   ျိုးပပ ျိုး ြကကာခင်တွင် ရိုတ်တရက် 

တ ျိုးထ ိုျိုးက ခ ေ့မပန်ရာ၊ ၂၀၁၆ တြတြာ်ဝေါရ လတွင် တစ်က လ ိုဂရြ်လျှင် အတြရ ကန်တဒေါ်လာ ၁.ဝ၂ နှုန်ျိုးအထ  မပန်လည် က ဆင်ျိုး 

သွာျိုးခ ေ့ပေါသည်။  ထ ိုက ေ့သ ိုို့ က ဆင်ျိုးခ ေ့တသာ်လည်ျိုး ကြ္ာ.ဘဏ်၏ ကိုန်စည်တ ျိုးနှုန်ျိုး ဆ ိုင်ရာ ခန်ို့ြ န်ျိုးြှုတွင် ၂၀၁၆ ခိုန စ် 

ရာဘာတပေါက်တ ျိုး တစ်က လ ိုဂရြ်လျှင် ၁.၅၀ တဒေါ်လာရ  ရာြ ၊ တနာင်လာြည်ေ့ ၅ န စ်အတွင်ျိုး တစ်က လ ိုဂရြ်လျှင် ၁.၉၀ တဒေါ်လာသ ိုို့ 

မြင်ေ့တက်သွာျိုးန ိုင်သည်ဟို တြာ်မပထာျိုးသမြင်ေ့ မြန်ြာန ိုင်ငံ အတနမြင်ေ့ ရာဘာကဏ္ဍတွင် ရင်ျိုးန  ျိုးမြ ပ်န ံ သင်ေ့တကကာင်ျိုး 

ထပ်ြံညွှန်ျိုးဆ ိုတနပေါသည်။ 

အထက်ပေါ အခွင်ေ့အလြ်ျိုးြ ာျိုး ရ  တနတသာ်လည်ျိုး မြန်ြာန ိုင်ငံသည် ရာဘာထိုတ်လိုပ်ြူနှုန်ျိုး န ြ်ေ့က တနမခင်ျိုးန င်ေ့ အရညအ်တသွျိုး 

အာျိုးနညျ်ိုးမခင်ျိုးက ေ့သ ိုို့တသာ စ န်တခေါ်ြူြ ာျိုးက ို ရင်ဆ ိုင်တနရပေါသည။်  ထ ိုို့အမပင် ယင်ျိုးစ န်တခေါ်ြူ ြ ာျိုးသည် 

ထိုတ်လိုပ်ြှုတန်ြ ိုျိုးကွင်ျိုးဆက်၏ အစ တ်အပ ိုင်ျိုး တစ်တနရာတွင်သာ မြစ်တပေါ်တနမခင်ျိုး ြဟိုတ်ဘ ၊ တန်ြ ိုျိုးကွင်ျိုးဆက် 

တတလျှာက်လံိုျိုးတွင် က ယ်မပန်ို့စွာ မြစ်တပေါ်တနပေါသည်။  ပထြဦျိုးစာွ စ ိုက်ပ   ျိုးြှု၊ အတစျိုးမခစ်ြူ၊ မပ မပငထ်ိုတ်လိုပ်ြူ 

နည်ျိုးလြ်ျိုးအစရ  တသာ အာျိုးနညျ်ိုးခ က် ြ ာျိုးတကကာင်ေ့ အထွက်နှုန်ျိုးက မခင်ျိုးန င်ေ့ အရညအ်တသွျိုး ညြံ င်ျိုးမခင်ျိုးတ ိုို့က ို ရင်ဆ ိုင်တနရပေါသည်။  

ဒိုတ ယအတနမြင်ေ့ ရာဘာထိုတ်လိုပ်ြူအတကွ် အြွ ွံ့အစညျ်ိုးန င်ေ့ ြူတဘာင်ဆ ိုင်ရာ တထာက်ပံတပျိုးန ိုင်ြူ ကင်ျိုးြ ေ့တနတသာတကကာင်ေ့ 

လွန်ခ ေ့တသာ ဆယ်စိုန စ်အတွင်ျိုး တတာင်သူငယ် ြ ာျိုးအတနမြင်ေ့ အတစျိုးမခစ်ြူန င်ေ့ မပ မပင်ထိုတ်လိုပ်ြူ နည်ျိုးပညာြ ာျိုး တ ိုျိုးတက်ြှု 

တန ျိုးတကွျိုးခ ေ့ရပေါသည်။ တတ ယ အတနမြင်ေ့ မြန်ြာန ိုင်ငံတွင် အရညအ်တသွျိုးစံသတ်ြ တ်န ိုငြ်ှုန င်ေ့ ရာဘာထိုတ်ကိုန်မပ မပင် 

ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး အတွက် တထာက်ခံခ က်တပျိုးသည်ေ့ လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်ြ ာျိုး အာျိုးနညျ်ိုးတနတသာတကကာင်ေ့ တတာင်သူြ ာျိုးန င်ေ့ ရာဘာ 

ထိုတ်ကိုန် မပ မပင်ထိုတ်လိုပသ်ူြ ာျိုး အတနမြင်ေ့ ၄င်ျိုးတ ိုို့၏ ထိုတ်ကိုန်ြ ာျိုးက ို အန ြ်ေ့တ ျိုးမြင်ေ့ တရာင်ျိုးခ တနရပေါသည်။  

လက်ရ  တွင် ရာဘာစ ိုက်ပ   ျိုးထိုတ်လိုပ်ြှုသည် စိုစိုတပေါင်ျိုး မပညတ်ွင်ျိုးထိုတ်ကိုန် ဂ  ဒ ပ တွင်  ၁ ရာခ ိုင်နှုန်ျိုးတအာက် တွင်သာ ရ  တနပပ ျိုး 

ယင်ျိုးကဏ္ဍြွံွံ့ပြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်ြှုသည် အတရျိုးပေါသည်ေ့ လူြူစ ျိုးပွာျိုး အက   ျိုးသက်တရာက်ြူြ ာျိုးန င်ေ့ အလိုပ်အက ိုင်အခွင်ေ့အလြ်ျိုး 

ြန်တ ျိုးြူြ ာျိုးအတွက် တြာင်ျိုးန င်အာျိုး တစ်ခိုမြစ်လာန ိုငပ်ေါသည်။  မြန်ြာန ိုင်ငံ အတနမြင်ေ့ တြာ်မပပေါရာဘာကဏ္ဍ၏ အဟန်ို့အတာျိုး 

အာျိုးနညျ်ိုးခ က်ြ ာျိုးက ို တမြရ င်ျိုးတပျိုးကာ ထိုတ်လိုပ်ြူ တ ိုျိုးတက်တအာင် အတလျိုးတပျိုး လိုပ်တဆာင်မခင်ျိုးအာျိုးမြင်ေ့ အတရျိုးပေါတသာ 

ရာဘာထိုတ်လိုပ်သည်ေ့န ိုင်ငံ မြစ်လာ န ိုင်ပေါသည်။  သ ိုို့တသာ်လည်ျိုး အဆ ိုပေါအာျိုးနညျ်ိုးခ က်ြ ာျိုးက ို ြတမြရ င်ျိုးန ိုင်ပေါက ရာဘာကဏ္ဍ 

တံိုို့တန ျိုးသွာျိုးြည်ေ့ အမပင် လံိုျိုးဝပ က်သံိုျိုးသွာျိုးသည်အထ  အက   ျိုးသက်တရာက် န ိုင်ပေါသည်။ 

ယခိုစာတြ်ျိုးသည် ၂၀၁၅ ခိုန စ် တြလြ  ဇွန်လအတွင်ျိုး တကာက်ယူထာျိုးသည်ေ့ ြွန်မပညန်ယ် တက ျိုးလက် အ ြ်တတာင်စို စစ်တြ်ျိုး 

(MSRHS) ြ  အခ က်အလက်ြ ာျိုးက ို အတမခခံကာ  အတသျိုးစာျိုး ရာဘာထိုတ်လိုပ်သူ ြ ာျိုး၏ အမြတ်ရန ိုင်ြူက ို 

တလေ့လာဆန်ျိုးစစ်ထာျိုးပေါသည။်  ဤစစ်တြ်ျိုးတွင် ြွန်မပညန်ယ် (၁၀) ပြ  .နယ်ြ  အ ြ်တထာင်စို (၁၆၂၇) စိုရ  ၊ လူဦျိုးတရ (၇၂၆၂) ဦျိုးက ို 

ထည်ေ့သငွ်ျိုးတကာက်ယူထာျိုးပေါသည်။ (Rual Livelihoods in Mon State: Evidence from a Representative Household 

Survey, 2016)   ဤစာတြ်ျိုးတွင် ြွန်မပညန်ယ်ြ  ရာဘာထိုတ်လိုပ်သူ အစိုအြွ ွံ့ြ ာျိုးန င်ေ့ တတွွံ့ဆံိုတြျိုးမြန်ျိုးတဆွျိုးတနွျိုးြှုြ ာျိုးြ  

ထွက်လာသည်ေ့ ခ ိုင်ြာတ က တသာ သတင်ျိုးအခ က်အလက် ြ ာျိုးအမပင် ကိုန်သညြ် ာျိုးန င်ေ့ ရာဘာအတမခခံ တန်ြ ိုျိုးမြြှင်ေ့ ကိုန်စည် 

ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုးက ိုပေါ တတွွံ့ဆံိုတြျိုးမြန်ျိုးြှု ြ ာျိုးက ို က ိုျိုးကာျိုးထာျိုးပေါသည။်   သိုတတသ ြ ာျိုး အတနမြင်ေ့ အ ြ်တထာင်စိုစစ်တြ်ျိုးြ  

ရာဘာထိုတ်လိုပ်ြူဆ ိုင်ရာ ြူရင်ျိုး အခ က်အလက်ြ ာျိုးက ို အတမခခံကာ အငယ်စာျိုး ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး၏ ကိုန်က စရ တ်န င်ေ့ 

အြ   ျိုးြ   ျိုးတသာ အထွက်နှုန်ျိုးြ ာျိုးန င်ေ့ တ ျိုးနှုန်ျိုးြ ာျိုးတကကာင်ေ့ ရရ  လာြည်ေ့ အမြတ်အစွန်ျိုးတ ိုို့က ို ခန်ို့ြ န်ျိုးတွက်ခ က်ခ ေ့ပေါသည်။  



 

4    Research Highlight #5 
 

      

ဤစာတြ်ျိုးတွင် အခန်ျိုးြ ာျိုးခွ မခာျိုးကာ တင်မပထာျိုးပေါသည်။ အခန်ျိုး (၂) တွင် ရာဘာထိုတ်လိုပ်ြူ သြ ိုင်ျိုးအက ဉ်ျိုး အပေါအဝင် 

မြန်ြာေ့ရာဘာကဏ္ဍအတပေါ် မခံ ငံိုသံိုျိုးသပ်ြူ၊ ထိုတ်လိုပ်ြ ူ အဆင်ေ့အတန်ျိုးြ ာျိုး၊ ထွက်နှုန်ျိုးြ ာျိုးန င်ေ့ စ ိုက်ပ   ျိုးရာ 

တဒသအက ဉ်ျိုးခ  ပ်ဆ ိုင်ရာ မခံ ငံိုသံိုျိုးသပ်ြူ၊  မြန်ြာရာဘာ ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး အတကကာင်ျိုးန င်ေ့ ရာဘာတရာင်ျိုးဝယ်တရျိုး အက ဉ်ျိုးခ  ပ်တ ိုို့ 

ပေါဝင်ပေါသည်။  အခန်ျိုး (၃) တွင် ြွန်မပည်နယ်တွင်ျိုး ရာဘာစ ိုက်ပ   ျိုး ထိုတ်လိုပ်ြူ၊ ဆင်ေ့က ထိုတ်လိုပ်ြူ၊ တရာင်ျိုးခ ြူအမပင်၊ 

ကကာျိုးဝင်တဆာင်ရွက်တပျိုးသင်ေ့သည်ေ့ အခ က်ြ ာျိုး (သ ိုို့ြဟိုတ်) ရာဘာကဏ္ဍစ ြံခန်ို့ခွ ြူ တ ိုျိုးတက်လာတရျိုးအတွက် ြူဝေါဒြ ာျိုးက ို 

ြ ျိုးတြာင်ျိုးထ ိုျိုး မပထာျိုးသည်။  တနာက်ဆံိုျိုးအတနမြင်ေ့ အခန်ျိုး (၄) တွင် ဤကဏ္ဍအတွက် ဦျိုးစာျိုးတပျိုး တရွျိုးခ ယ်သတ်ြ တ် န ိုင်ရန်၊ 

လက်ရ  န င်ေ့ အနာဂတ်တွင် ရာဘာရင်ျိုးန  ျိုးမြ ပ်န ံြူအတကွ် အမြတ်အစွန်ျိုး ရန ိုင်ြူက ို၊ မြစ်န ိုင်တခ ရ  သည်ေ့ တ ျိုးနှုန်ျိုးန င်ေ့ လိုပ်ခ 

အတမခအတနြ   ျိုးစံိုတအာကတ်ွင် သံိုျိုးသပ်တွက်ခ က်ထာျိုးသည်။ 

၅. န ဂံိုျိုး 

မြန်ြာရာဘာကဏ္ဍသည် အတရျိုးကက ျိုးသည်ေ့ အလ ည်ေ့အတမပာင်ျိုး မြစ်န ိုင်သည်ေ့ အတမခအတနတအာကတ်ွင ် တရာက်ရ  တနပေါသည်။  ယခင် 

ရာဘာတ ျိုး အမြင်ေ့ဆံိုျိုးတရာက်ခ  န်တွင် စ ိုက်ပ    ထာျိုးခ ေ့သည်ေ့ ရာဘာပင်ြ ာျိုး ယခိုအခေါ အတစျိုးမခစ်န ိုင်ြည်ေ့ အရွယ်တရာက်လာပပ  

မြစ်သမြင်ေ့ လာြည်ေ့ န စ်ြ ာျိုး အတွင်ျိုး ရာဘာထိုတ်လိုပ်ြူ မြင်ေ့ြာျိုးလာန ိုင်သည်ဟို တွက်ဆြူြ ာျိုး ရ  တနပေါသည်။  

န ိုင်ငံအတနမြင်ေ့လည်ျိုး ရာဘာအဓ က တင်ပ ိုို့သည်ေ့န ိုင်ငံ မြစ်လာရန်အတွက် ကက ျိုးြာျိုးသည်ေ့ မပဿနာြ ာျိုးစွာက ို တမြရ င်ျိုးတက ာ်လွှာျိုး 

န ိုင်ရန် လ ိုအပ်တန ပေါတသျိုးသည။်  ထ ိုို့အမပင် အဆ ိုပေါအာျိုးနညျ်ိုးခ က်ြ ာျိုးက ို ြတမြရ င်ျိုးန ိုင်လျှင် ရာဘာကဏ္ဍ ြွံပြ  ျိုးရန် 

ြမြစ်န ိုင်သည်ေ့အမပင် ပ က်သိုန်ျိုးသည်အထ  အက   ျိုး သက်တရာက်ြှု မြစ်သွာျိုးန ိုင်ပေါသည်။  လွန်ခ ေ့တသာ ၅ န စ်တာ ကာလအတွင်ျိုး 

ရာဘာတ ျိုးနှုန်ျိုးြ ာျိုး ဆ ိုျိုးရွာျိုးစွာ က ဆင်ျိုးခ ေ့သမြင်ေ့ အငယ်စာျိုး ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုးစာွ အတနမြင်ေ့ အတစျိုးမခစ်မခစ်ရန် ကိုန်က စရ တ် 

ြကာြ သည်အထ  မြစ်ခ ေ့ ရပေါသည်။  ရာဘာတ ျိုးနှုန်ျိုး ဆက်က တနမခင်ျိုး (သ ိုို့ြဟိုတ်) လိုပ်ခ ဆက်တက်တနမခင်ျိုးြ ာျိုး 

ဆက်လက်မြစ်တပေါ်ပေါက အတသျိုးစာျိုးရာဘာထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုးအတနမြင်ေ့ ဆက်လက် ကာ ထိုတ်လိုပ်ြှု လိုပ်န ိုင်တတာေ့ြည် ြဟိုတ်ပေါ။  

သ ိုို့တသာ်လည်ျိုး ရာဘာတ ျိုးနှုန်ျိုး တမြည်ျိုးမြညျ်ိုးမပန်တက်ရန် တွက်ဆထာျိုးြူြ ာျိုးလညျ်ိုး ရ  တနပေါသည်။  သ ိုို့တသာ်လည်ျိုး 

မြန်ြာန ိုင်ငံအတနမြင်ေ့ ကြ္ာ.ရာဘာ တ ျိုးကွက် အတမခအတန တကာင်ျိုးလာန ိုင်ြူက ို အခွင်ေ့တကာင်ျိုး ယူန ိုင်ရန်အတွက် ကက ျိုးြာျိုးတသာ 

အတမပာင်ျိုးအလ ြ ာျိုး မပ လိုပ်ရန် လ ိုအပ်တနပေါသည်။     

မြန်ြာအတသျိုးစာျိုး ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး ကကံ တနရသည်ေ့ ကက ျိုးြာျိုးတသာ စ န်တခေါ်ခ က်ြ ာျိုးြ ာ ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ြှု စွြ်ျိုးအာျိုး န ြ်ေ့က တနမခင်ျိုး၊ 

ထိုတ်ကိုန်အရည်အတသွျိုး န ြ်ေ့က မခင်ျိုးန င်ေ့ ရာဘာြူဝေါဒဆ ိုင်ရာပံေ့ပ ိုျိုးြူ ကင်ျိုးြ ေ့တနမခင်ျိုး တ ိုို့မြစ်သည်။  အတသျိုးစာျိုး 

တတာင်သူြ ာျိုးအတနမြင်ေ့ ထွက်နှုန်ျိုးနည်ျိုး ရာဘာပင်ြ ာျိုး စ ိုက်တနရမခင်ျိုးြ ာ ရာဘာ ပင်ြ ာျိုးအာျိုး ပ   ျိုးတထာင်ြှုနည်ျိုးပညာ 

အာျိုးနညျ်ိုးမခင်ျိုး၊ သိုတတသန ြရ  မခင်ျိုးန င်ေ့ ကွင်ျိုးဆင်ျိုးပညာတပျိုး ဝန်ထြ်ျိုးန င်ေ့ တ ိုျိုးခ  ွံ့ပညာတပျိုး သင်တန်ျိုးတပျိုးြှုြ ာျိုး အကန်ို့အသတ် 

မြစ်တနမခင်ျိုးတ ိုို့တကကာင်ေ့ မြစ်သည်။  ထ ိုို့အမပင် စ ိုက်ပ   ျိုး နည်ျိုး၊ အတစျိုးမခစ်နည်ျိုးန င်ေ့ ထိုတ်ကိုန်ြ ာျိုး မပ မပင်ထိုတ်လိုပ်ြူ 

နည်ျိုးလြ်ျိုးြ ာျိုးတွင် အာျိုးနညမ်ခင်ျိုးြ ာျိုးတကကာင်ေ့ လည်ျိုး အထွက်နှုန်ျိုးနည်ျိုးမခင်ျိုးန င်ေ့ အရည်အတသွျိုး ြမပည်ေ့ြ  မခင်ျိုးတ ိုို့က ို မြစ်တစပေါသည်။  

အတရျိုးပေါသည်ေ့ က စစ ရပ်ြ ာျိုးအတွက် အတသျိုးစာျိုး တတာင်သူြ ာျိုးအာျိုး  သင်တန်ျိုးြ ာျိုး ြတပျိုးန ိုင်တသာ်လည်ျိုး လွန်ခ ေ့သည်ေ့ ဆယ်စိုန စ် 

အတွင်ျိုး အတစျိုးမခစ်ြူန င်ေ့ ထိုတ်ကိုန်ြ ာျိုး မပ မပင်ထိုတလ်ိုပ်ြူ နည်ျိုးလြ်ျိုးြ ာျိုးတွင် တ ိုျိုးတက်ြူ အနည်ျိုးငယ် ရရ  ခ ေ့ပေါသည်။  

မြန်ြာန ိုင်ငံအတနမြင်ေ့  ရာဘာအရညအ်တသွျိုးစံသတ်ြ တ်ခ က် ြထာျိုးန ိုင်တသျိုးမခင်ျိုးန င်ေ့ ရာဘာ ထိုတ်ကိုန် 

မပ မပင်ထိုတလ်ိုပ်သူြ ာျိုးအာျိုး တထာက်ခံခ က်တပျိုးသည်ေ့လိုပ်ငန်ျိုးစဉ် ြရ  မခင်ျိုးတ ိုို့တကကာင်ေ့ တတာင်သူ  ြ ာျိုးန င်ေ့ 

ရာဘာထိုတ်ကိုန်မပ မပင်ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုးအတနမြင်ေ့ ၄င်ျိုးတ ိုို့၏ထိုတ်ကိုန်ြ ာျိုးအတပေါ် တ ျိုးတကာင်ျိုးြရ မခင်ျိုးက ို မြစ်တစပေါသည်။ 
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တနာက်ဆံိုျိုးအတနမြင်ေ့ အစ ိုျိုးရြက်တွင် တပေါင်ျိုးစပ်ခ  တ်ဆက်ထာျိုးသည်ေ့ ရာဘာ ဆ ိုင်ရာြဟာဗ ျူဟာ ြရ  သမြင်ေ့ ရာဘာကဏ္ဍက ို 

ထ န်ျိုးတကကာင်ျိုးတပျိုးန ိုင်မခင်ျိုး ြရ  သည်ေ့အမပင် ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး အာျိုး နညျ်ိုးပညာ၊ သင်တန်ျိုး (သ ိုို့ြဟိုတ်) တ ျိုးကွက်ဆ ိုင်ရာပံေ့ပ ိုျိုးြူြ ာျိုး 

လံိုျိုးဝြတပျိုးန ိုင်သည်ေ့ အတမခအတန (သ ိုို့ြဟိုတ်) အနည်ျိုးငယ်သာ တပျိုးန ိုင်သည်ေ့ အတမခအတနက ို ကကံ တတွွံ့တနတစပေါသည်။ 

ြွန်မပညန်ယ်ြ  အတသျိုးစာျိုး ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး၏ အခ က်အလက် ြ ာျိုးတပေါ် အတမခခံတွက်ခ က်ထာျိုးသည်ေ့ ကိုန်က ြူ အတနအထာျိုးက ို 

သံိုျိုးသပ်ကကည်ေ့ပေါက ကြ္ာ. တ ျိုးနှုန်ျိုး မြင်ေ့တက်လာြှု ကက ျိုးကက ျိုးြာျိုးြာျိုး (၂၀ဝ၀-၁၆ ပ ြ်ျိုးြျှတ ျိုးနှုန်ျိုးအထက် မြင်ေ့ြာျိုးစွာ) ြရ  သည်ေ့ 

အတန အထာျိုးတွင်၊ အထွက်နှုန်ျိုး၊ အရည်အတသွျိုးန င်ေ့ တ ျိုးနှုန်ျိုး တ ိုို့က ို  ြမြြှင်ေ့တင်တပျိုးန ိုင်ပေါ  ရာဘာရင်ျိုးန  ျိုး မြ ပ်န ံြူ အသစ်ြ ာျိုး 

အတွက် အက   ျိုးအမြတ်ရရ  န ိုင်ရန် ခက်ခ လ ပေါ သည။်  ထ ိုို့အမပင် မြန်ြာန ိုင်ငံတွင်ျိုး လိုပ်သာျိုးပ ိုလျှံြူ အကန်ို့အသတ် မြစ်တနမခငျ်ိုးန င်ေ့ 

ထ ိုင်ျိုးအလိုပ်သြာျိုး တ ျိုးကွက်န င်ေ့ ခ  တ်ဆက်ြှု ပ ိုြ ိုမြစ်လာတနမခင်ျိုး တ ိုို့သည ် လိုပ်အာျိုးခ နှုန်ျိုးြ ာျိုး ဆက်လက် 

မြင်ေ့ြာျိုးတစန ိုင်တသာတကကာင်ေ့ ရာဘာ ကဏ္ဍအတွက် အနာဂတ်တွင် အမြတ်ရန ိုင်ြူ ထပ်ြံ တလ ာေ့က  သွာျိုးန ိုင်ပေါသည။်  တ ျိုးနှုန်ျိုး 

သ သ သာသာ ြတက်န ိုင်ဟူတသာ အတမခအတနတအာကတ်ွင ် ယူဆစဉ်ျိုးစာျိုး ကကည်ေ့ပေါက အထွက်နှုန်ျိုး တ ိုျိုးတက်မခင်ျိုး (သ ိုို့ြဟိုတ်) 

အရညအ်တသွျိုး ပ ိုြ ိုတကာင်ျိုးမခင်ျိုး (သ ိုို့ြဟိုတ်) အြွ ွံ့အစညျ်ိုး ြူတဘာင်ဆ ိုင်ရာ တ ိုျိုးတက်မခင်ျိုး အစရ  တသာ နယ်ပယ်တခိုတည်ျိုး 

တ ိုျိုးတက်ြှုမြင်ေ့ အငယ်စာျိုး လိုပ်က ိုင်သူြ ာျိုး၏ ရာဘာရင်ျိုးန  ျိုးမြ ပ်န ံြူြ  အက   ျိုးအမြတ် ရရ  တအာင် လိုပ်တဆာင်တပျိုးရန် ြမြစ်န ိုင်ပေါ။ 

အဆ ိုပေါနယ်ပယ် ၃ ခိုစလံိုျိုးတွင် ရင်ျိုးန  ျိုးမြ ပ်န ံြူန င်ေ့ မပ မပင် တမပာင်ျိုးလ ြူြ ာျိုး လ ိုအပ်တနပေါသည်။  ထ ိုို့အမပင် ြက်ကရ ို စ ျိုးပွာျိုးတရျိုး 

တည်ပင ြ်ြူန င်ေ့ တ ျိုးကွက်ပပ  င်ဆ ိုင်ြှုအရ မြစ်လာ တသာ တငွလ နှုန်ျိုးရရ  ြူ တ ိုို့သည်လည်ျိုး ရာဘာကဏ္ဍ အက   ျိုးအမြတ် 

မြစ်ထွန်ျိုးန ိုင်တရျိုးအတွက် အတရျိုးပေါ တနပေါသည။် 

ထ ိုို့တကကာင်ေ့ အထွက်နှုန်ျိုး၊ အရညအ်တသွျိုးန င်ေ့ ဤကဏ္ဍ စ ြံအိုပ်ခ  ပ်ြူ တ ိုျိုးတက်လာတစရန် အစ ိုျိုးရ အြွ ွံ့အစည်ျိုး ြ ာျိုး၊ 

တတာင်သူြ ာျိုးန င်ေ့ ဆင်ေ့က  ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုးအကကာျိုး ပူျိုးတပေါင်ျိုး ကက  ျိုးပြ်ျိုးကကရန် လ ိုအပ်တနပေါသည်။ ထ ိုက ေ့သ ိုို့ ဟန်ခ က်ည ည  

ကက  ျိုးပြ်ျိုးန ိုင်ပေါလျှင် ရာဘာကဏ္ဍ ြွံပြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်လာန ိုင်ပပ ျိုး  န ိုင်ငံမခာျိုးဝင်တငွအတွက် အဓ ကဝင်တငွရလြ်ျိုး မြစ်လာြည်ေ့ အမပင် 

ြွန်မပညန်ယ် တက ျိုးလက်တဒသြ ာျိုး၏ အလိုပ်အက ိုင် န င်ေ့ ဝင်တငွအတွက် အဓ ကအရင်ျိုးအမြစ်လည်ျိုး မြစ်လာ န ိုင်ပေါသည်။ အဆ ိုပေါ 

ရာဘာကဏ္ဍ၏ မပဿနာြ ာျိုးက ို ြတမြရ င်ျိုးန ိုင်ပေါက တက ျိုးလက်တဒသ အတသျိုးစာျိုး ရာဘာ ထိုတ်လိုပ်သူြ ာျိုး၏ 

တရရ ည်တည်တံေ့တသာ ဝင်တငွရရ   ြှု လြ်ျိုးတကကာင်ျိုးက ို ရပ်တံေ့သွာျိုးတစန ိုင်ပေါသည။်  

ြ တခ် က ်

ယခိုစာတြ်ျိုး၏ြူရင်ျိုးက ို အဂကလ ပ်ဘာသာမြငေ့် တရျိုးသာျိုးခ ေ့ပပ ျိုး မြန်ြာဘာသာသ ိုို့ မြန်ြာေ့လူြှုစ ျိုးပွာျိုးြွံွံ့ပြ  ျိုးတ ိုျိုးတက်တရျိုးအြွ ွံ့ ကပင် 

ဘာသာမပန်ဆ ိုခ ေ့ပေါသည။် ြူရင်ျိုးစာတြ်ျိုးြ ာ PROSPECTS FOR THE MYANMAR RUBBER SECTOR: AN 

ANALYSIS OF THE VIABILITY OF SMALLHOLDER PRODUCTION IN MON STATE မြစ်ပပ ျိုး ၂၀၁၆ 

ခိုန စ် ဒ ဇင်ဘာလ တွင် ထိုတ်တဝခ ေ့ပေါသည။် ၎င်ျိုးစာတြ်ျိုးအာျိုး အဂကလ ပ်ဘာသာမြငေ့် CESD ဝက်ဘ်စာြ က်န ာတွင် 

ြတ်ရှုန ိုင်ပေါသည။်  

Link: https://myanmarcesd.org/programs/fspp/ 

 

https://myanmarcesd.org/programs/fspp/
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ဤသိုတတသနလိုပတ်ဆာငန် ိုငရ်န် အတြရ ကန် န ိုငင်တံကာြွံွံ့ပြ  ျိုးတရျိုးတအဂ င်စ  (USAID) ၏ Feed and Future 

လိုပင်န်ျိုးြ တဆငေ့် အတြရ ကနမ်ပညသ်ြူ ာျိုးက တစတနာြ ာျိုးစွာမြငေ့် ကညူ ပံေ့ပ ိုျိုးတပျိုးခ ေ့ပေါသည်။  ဤသိုတတသန တရျိုးသာျိုးခ ကြ် ာျိုး 

သည် စစတ်ြ်ျိုးတကာကတ်လေ့လာခ ေ့သညေ့် သိုတတသ ြ ာျိုးအတပေါ်တွင်သာ တာဝန်ရ  ပပ ျိုး၊ USAID (သ ိုို့) အတြရ ကနအ်စ ိုျိုးရ၏ 

အမြငြ်ဟိုတပ်ေါ။  ဤစာတြ်ျိုးတ ိုအတွက် Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT)   ြ လည်ျိုး 

တငွတကကျိုးတထာကပ်ံေ့တပျိုးခ ေ့ပပ ျိုး၊ ကသစတတ ျိုးလ ၊ ဒ န်ျိုးြတ၊် ဥတရာပသြဂဂ (EU)၊ မပငသ်စ်၊ အ ိုင်ယာလန၊် အ တလ ၊ လဇူင်ျိုးဘတ်၊ 

နယသ်ာလန်၊ နယူျိုးဇ လန၊် ဆွ ဒင၊် ဆွစဇ်ာလန၊် ပဗ တ န၊် အတြရ ကနန် ငေ့် ြစ်ဆူဘ ရ   တကာပ် ိုတရျိုးရ ငျ်ိုးတ ိုို့ြ လည်ျိုး 
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ြပူ ိုငခ်ွငေ့်@ ၂၀၁၆၊ Michigan State University၊ မြနြ်ာေ့လြူှုစ ျိုးပွာျိုးြွွံံ့ပြ  ျိုးတ ိုျိုးတကတ်ရျိုးအြွ ွံ့ (CESD)၊ International 

Food Policy Research Institute ။  ြပူ ိုငခ်ွငေ့အ်ာျိုးလံိုျိုးက ို ထ န်ျိုးသ ြ်ျိုးထာျိုးသည်။  ဤစာတြ်ျိုးက ို လတူစဦ်ျိုးခ င်ျိုးစ  (သ ိုို့) 

အမြတ်အစွနျ်ိုးြယဘူ  အသံိုျိုးမပ ြှုအတွက် MSU၊ CESD၊ IFPRI တ ိုို့က ို အတကကာငျ်ိုးကကာျိုးပပ ျိုး ထပြ်ထံိုတတ်ဝခွငေ့ရ်  န ိုငပ်ေါသည။်   

ပံိုန  ပသ်။ူ Department of Agricultural, Food, and Resource Economics, Michigan State University, Justin S. 

Morrill Hall of Agriculture, 446 West Circle Dr., Room 202, East Lansing, Michigan 48824 ။ 


