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န ဒါနျ်ေး 

အလိုြ်သြာျေးြ ာျေး ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်ြှုသည် ြ က်ကြှာက်ကေတ် မြနြ်ာန ိုင်ငံ၏ လ ြှုဘဝြ ာျေးအကြေါ်  ကက ျေးြာျေးက ယ်မြနို့်စ ာ 

သက်ကရာက်ြှု ရှ ကနကသာ်လည်ျေး အဆ ိုြါက စစရြ်အကြေါ်  သိုကတသနမြ လိုြ်ြှု အနည်ျေးငယ်သာ ရှ ြါသည်။ လိုြ်ကဆာင်ေ  သည ် 

သိုကတသန အြ ာျေးစိုသည်လညျ်ေး န ိုင်ငံတကာ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်ြှု က စစြ ာျေးက ိုသာ ြ ိုြ ိုအကလျေးထာျေး ကလ လာေ  ကကြါသည်။ 

န ှုင်ျေးယှဉ်ကကည ်ြါက မြညတ် င်ျေး ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်သ ြ ာျေးနှင ် ြတ်သက်သည ် သိုကတသန ကလ လာြှုသည် နညျ်ေးြါျေးကနြါသည်။  

ဤစာတြ်ျေးတ ိုတ င် အထက်ြါ လစ်ဟာြှုက က်လြ်က ို  မြည ်စ က်ကလ လာြည်မြစ်ြါသည။် ကလ လာြှု မြ လိုြ်ရာတ င် 

မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ အဓ ကမြ  ြို့ကတာ်ကက ျေးမြစ်ကသာ ရန်ကိုန်မြ  ြို့ အန ျေးအနာျေးရှ  မြ  ြို့နယ်(၄)မြ  ြို့နယ် (ေရြ်ျေး၊ ြအ ြင်၊ ကညာင်တံိုျေးနှင ် တ ံကတျေး) 

ြ ှကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်သ ြ ာျေးနှင ် ၎င်ျေးတ ိုို့၏ ဝ ကသသလကခဏာြ ာျေးက ို ကလ လာဆန်ျေးစစ် ြါြည။် 

န ှုင်ျေးယှဉ်ကလ လာြှုြ ာျေး မြ လိုြ်န ိုင်ရန်အတ က် ကက ျေးရ ာြ ာျေး အာျေး အိုြ်စို ၂ စို ေ  မောျေးြှုမြ လိုြ်ေ  ြါသည။် ၎င်ျေးတ ိုို့ြှာ ငါျေးကြ ျေးမြူကရျေးက ို 

အဓ က လိုြ်က ိုင်သည ် ကက ျေးရ ာအစိုအြ  ြို့ (Aquaculture Cluster) နှင ် သ ျေးနှံြ ာျေး အဓ ကစ ိုက်ြ   ျေး သည ် ကက ျေးရ ာအစိုအြ  ြို့ 

(Agriculture Cluster) တ ိုို့ မြစ်ြါသည။် ယင်ျေးအစိုအြ  ြို့ြ ာျေးြှ အာျေးလံိုျေးက ိုယ်စာျေးမြ ြှုရှ  သည ် အ ြ်ကထာင်စို ၁၁၀၂ စိုအာျေး  ၂၀၁၆ 

ေိုနှစ် ကြလတ င် လ ကတ ြို့ကြျေးမြန်ျေးြှုြ ာျေး မြ လိုြ်ေ  ြါသည။်    

ကလ လာကတ ြို့ရှ ေ ကြ် ာျေး 

ကမြာငျ်ေးကရ ြို့ကနထ ိုငသ် ြ ာျေး၏ ဝ ကသသနလကခဏာြ ာျေး 

ကလ လာြှုမြ ေ  သည အ် ြ်ကထာင်စို စိုစိုကြါင်ျေး၏ ၁၆ရာေ ိုင်နှုန်ျေး ြ ှ အ ြ်ကထာင်စိုဝင်တစ်ဦျေးသည် ယေင်ကြင် ကရ ြို့ကမြာင်ျေး 

ကနထ ိုင်ေ  မြ ျေးမြစ်ြါသည်ဟို ကမြဆ ိုေ  ကကြါသည်။ ထ ိုို့အမြင် ကနထ ိုင်ရာကဒသအန ျေးအနာျေးရှ  မြ  ြို့မြကဒသြ ာျေး၊ အမောျေး မြ  ြို့နယ်ြ ာျေးနှင ် 

ကဒသြ ာျေးသ ိုို့ ကာလရှည် လေစာျေး အလိုြ် သြာျေးြ ာျေးအမြစ် သ ာျေးကရာက်လိုြ်က ိုင်ကနသ ရှ ကသာ အ ြ်ကထာင်စိုသည် စိုစိုကြါင်ျေး၏ ၄၄ 

ရာေ ိုင်နှုန်ျေးရှ သညက် ို ကတ ြို့ရှ ေ  ရြါသည်။ အန ျေးအနာျေးရှ   မြ  ြို့မြကဒသြ ာျေးက ို ြှ ေ ိုကနြှု ြ ာျေးမြာျေးမေင်ျေးကကကာင ် ကာလတ ို အလိုြ်သြာျေး 

ကရ ြို့ကမြာင်ျေးြှု  ြ ာျေး မြစ်ကြေါ်ကနြညက် ိုလည်ျေး ထင်ဟြ်ကစြါသည်။  

ကရ ြို့ကမြာင်ျေးအလိုြ်သြာျေးရှ ကသာ အ ြ်ကထာင်စိုသည် ငါျေး ကြ ျေးမြူကရျေးအစိုအြ  ြို့ ကက ျေးရ ာြ ာျေးတ င် ြ ိုြ ိုြ ာျေးမြာျေးြါသည်။ 

ယင်ျေးကက ျေးရ ာြ ာျေးတ င် စ ိုက်ြ   ျေးကရျေးအစိုအြ  ြို့ ကက ျေးရ ာြ ာျေး ထက် နှစ်ဆေနို့် ြ ိုြ ိုြ ာျေးမြာျေးြါသည်။ စ ိုက်ြ   ျေးကရျေး အစိုအြ  ြို့ 

ကက ျေးရ ာြ ာျေးတ င် ၈ ရာေ ိုနှုန်ျေးနှင ် ငါျေးကြ ျေးမြူကရျေးအစိုအြ  ြို့ ကက ျေးရ ာြ ာျေးတ င် ၁၈ ရာေ ိုင်နှုန်ျေး အသ ျေးသ ျေးရှ ကကြါသည။် သ ိုို့ကသာ်လည်ျေး 

အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေး၏ အဓ က အသက်ကြ ျေးဝြ်ျေး ကက ာင်ျေး လိုြ်ငန်ျေးရှုကထာင ်ြှကကည ်ြါက အနညျ်ေးငယ် က ာမောျေးေ က်ရှ ြါသည်။ 

ကရသတတဝါ(ငါျေး) ကြ ျေးမြူကရျေး လိုြ်ငန်ျေး အဓ ကလိုြ်က ိုင်ကနကသာ အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ၁၅ ရာေ ိုင်နှုန်ျေး၊ စ ိုက်ြ   ျေးကရျေးလိုြ်ငန်ျေး 

အဓ ကလိုြ်က ိုင်ကသာ အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ၁၈ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးနှင ် လယ်ယာြဟိုတ်ကသာ အမောျေးလိုြ်ငန်ျေးတစ်ေိုတည်ျေး လိုြ်က ိုင်သ  

အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ၁၅ ရာေ ိုင်နှုန်ျေး အသ ျေးသ ျေးရှ ကကြါသည။် ကမြယာြ ိုင်ဆ ိုင်ြှု ရှုကထာင ်ြှကကည ်ြါက ကမြယာြ   အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ 

ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးရှ န ိုင်ြှုသည် ကမြယာြ ိုင်ဆ ိုင်ြှုရှ သည ် အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးထက် အနည်ျေးငယ် နည်ျေးြါျေးသညက် ို ကတ ြို့ရှ  ရြါသည်။ 

ကမြယာြ   အ ြ်ကထာင်စိုြှ ၁၄ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးနှင ် ကမြယာြ ိုင်ဆ ိုင်ကသာ အ ြ်ကထာင်စိုြှ ၁၉  ရာေ ိုင်နှုန်ျေး အသ ျေးသ ျေးရှ ကကြါသည်။ 

ကလ လာသံိုျေးသြ်ြှုြ ာျေး မြ လိုြ်န ိုင်ရန်ရည်ရ ယ်ကာ ကမြယာ ြ ိုင်ဆ ိုင်ြှုရှ သည ် အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးအာျေး ကမြယာြ ိုင်ဆ ိုင်ြှု 

ြြာဏအနည်ျေးအြ ာျေးအကြေါ် ြ တည၍် အိုြ်စို ၃ စိုအာျေး အည အြျှ ေ  မောျေးေ  ြါသည်။ အိုြ်စို (၁) တ င် ြါဝင်ကသာ အ ြ်ကထာင်စို 
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သံိုျေးြံိုတစ်ြံိုသည် ကမြယာြြာဏ အနညျ်ေးဆံိုျေး ြ ိုင်ဆ ိုင်မြ ျေး၊ အိုြ်စို(၃)တ င် ြါဝင်ကသာ အ ြ်ကထာင်စို သံိုျေးြံို တစ်ြံိုသည် 

ကမြယာြြာဏအြ ာျေးဆံိုျေးက ို ြ ိုင်ဆ ိုင်ထာျေး ြါသည်။    

ကမြယာအနည်ျေးဆံိုျေးြ ိုင်သည ် အ ြ်ကထာင်စို သံိုျေးြံိုတစ်ြံို (အိုြ်စို-၁) သည ် ကမြယာြ ိုြ ိုြ ိုင်ဆ ိုင်သည ် အမောျေး အိုြ်စိုြ ာျေး ြ ှ

အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးထက် ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး အတ ိုင်ျေး အတာြြာဏတစ်ရြ် ြ ိုြ ာျေးန ိုင်ကေ တ င် ရှ ကနြါသည။် 

ကမြယာြ ိုင်ဆ ိုင်ြှုအနည်ျေးဆံိုျေး အိုြ်စို(၁)တ င် ြါဝင်ကသာ အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေး၏ ၂၃ ရာေ ိုင်နှုန်ျေး၊ အိုြ်စို(၂)တ င် ြါဝင် ကသာ 

အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေး၏ ၁၆ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးနှင ် အိုြ်စို (၁) ြါဝင်ကသာ အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေး ၏ ၁၅ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးသည် ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး 

ရှ ကကြါသည်။  

၃ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးကသာ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးရှ ကသာ အ ြ်ကထာင်စို ြ ာျေးသည် ၄င်ျေးတ ိုို့အ ြ်ြှ ထ က်ေ ာသ ာျေးေ  န်တ င် ကမြယာြ ာျေး က ို 

ြ ိုင်ဆ ိုင်ကကြါသည်။  ထ ိုအေ  န်တ င် ၎င်ျေးတ ိုို့အကနမြင ် လယ်ယာကမြ အကြ ဆက်ေံရန် (သ ိုို့) ဝယ်ယ ရန် အသက် အရ ယ်အာျေးမြင ် 

ြမြည ်ြှ ကကြါ။  ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်ကကသ  ြ ာျေးတ င် ကမြယာြ ိုင်ဆ ိုင်ထာျေးသ ြ ာျေးအကနမြင ် ၎င်ျေးတ ိုို့ ြ ိုင်ဆ ိုင်ေ  ကသာ 

ကမြယာြ ာျေး၏ြ ိုင်ဆ ိုင်ြှုက ို ဆက်ထ န်ျေးထာျေး န ိုင်ကကြါသည်။ 

ြထြဆံိုျေး ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်ကကသ ြ ာျေး၏  ြ ြ်ျေးြျှအသက် အရ ယ်ြှာ (၂၁) နှစ်မြစ်ြါသည။် သ ိုို့ကသာ်လည်ျေး ကလ လာြှု 

မြ လိုြ်သည အ်ိုြ်စိုအြ   ျေးအစာျေးနှင ် အ ြ်ကထာင်စိုအြ   ျေးအစာျေး အလ ိုက် ကလ လာကကည ်ြါက အနညျ်ေးငယ် က  မြာျေးမောျေးနာျေးြှု 

ရှ ြါသည်။  ၃၈ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးကသာ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးအလိုြ်သြာျေး ြ ာျေးသည် စတင်ကရ ြို့ကမြာင်ျေး ကနထ ိုင်ေ  န်တ င် အသက် ၁၈ နှစ် 

အရ ယ်တ င်ရှ မြ ျေး၊ ၂၂ ရာေ ိုင်နှုန်ျေး ြှာ အသက် ၁၆ နှစ်ကအာက် အရ ယ်တ င်  စတင်ထ က်ေ  ကကြါသည်။ ထ ိုို့ကကကာင ် ၄င်ျေးတ ိုို့ အကနမြင ် 

ကက ာင်ျေးြညာသင်ကကာျေးရြည ် အသက်အရ ယ်တ င် ကနအ ြ်ြှ ထ က်သ ာျေးရသည်က ို ကတ ြို့ရှ ရြါသည်။ 

ကရ .ကမြာင်ျေးအကမေေ  ကနထ ိုငြ်ှုက စစရြ်အာျေး အြ   ျေးသာျေးနှင ် အြ   ျေးသြ ျေး ရှုကထာင ်ြှ န ှုင်ျေးယှဉ်ကလ လာကကည ်ြါက အနည်ျေး ငယ်ြျှသာ 

က  မြာျေးြှုရှ ြါသည်။ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး၏ ၄၅ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးသည် အြ   ျေးသြ ျေးြ ာျေး မြစ်ကကမြ ျေး၊ ၅၅ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးသည် 

အြ   ျေးသာျေးြ ာျေး မြစ်ကကြါသည်။  ထ ိုို့အမြင် ကလ လာြှုမြ ေ  သည ် အစိုအြ  ြို့ ရှုကထာင ်ြှ ကကည ်ြါကလည်ျေး 

အြ   ျေးသာျေးနှင ်အြ   ျေးသြ ျေးအကကာျေး ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်က ိုင်ြှုနှုန်ျေး က ာမောျေးြှု နည်ျေးြါျေးြါသည။် 

ကင မြန်ြ ိုို့ြှု 

ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး ၈၀ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးကက ာ်သည ် ၄င်ျေးတ ိုို့ ြ သာျေးစိုြ ာျေးထံ ကင မြန်ြ ိုို့ေ  ကကြါသည်။ ကမြယာြ   အ ြ်ကထာင် စိုြ ာျေးြှ 

ကရ ြို့ကမြာင်ျေးသ ာျေးသ ြ ာျေးအကနမြင ် အမောျေးအိုြ်စိုြ ာျေး မြစ်ကသာ စ ိုက်ြ   ျေးကရျေးနှင ် ငါျေးကြ ျေးမြူကရျေးလိုြ်သည  ် အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ 

ကရ ြို့ကမြာင်ျေးသ ြ ာျေးထက်  ြ သာျေးစိုြ ာျေးထံ ကင မြန်ြ ိုို့ြှု ြ ိုြ ာျေးသည်က ို ကတ ြို့ရှ ရသည်။   လယ်ယာ ြဟိုတ် ကသာ 

အမောျေးလိုြ်ငန်ျေးလိုြ်သည  ် အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ၉၁ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးကသာ  ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး၏ မြန်လည် လ  ကမြာင်ျေးကြျေးကင သည် 

အဆ ိုြါအ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေး၏ အဓ က က ကသာ အ ြ်ကထာင်စိုဝင်ကင  မြစ်ကနြါသည်။ စ ိုက်ြ   ျေးကရျေး လိုြ်က ိုင်သည ် 

အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးတ င် ၇၉  ရာေ ိုင်နှုန်ျေးနှင ် ငါျေးကြ ျေးမြူကရျေးလိုြ်က ိုင်သည ်ြ သာျေးစိုြ ာျေးတ င် ၇၂ရာေ ိုင်နှုန်ျေး သည် 

ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်သ ြှ မြန်ြ ိုို့သည  ်လ  ကမြာင်ျေးကြျေးကင  မြင ် ြ သာျေးစို၏ဝင်ကင အာျေး အဓ ကရရှ ကနကကသည်က ို ကတ ြို့ရှ  ရြါသည်။  

အ ြ်ကထာင်စို၏ အသက်ကြ ျေးဝြ်ျေးကကကာင်ျေးလိုြ်ငန်ျေးကြေါ် ြ တညမ်ြ ျေး ေ  မေြ်ျေးစ တ်မြာကကည ်ြါက မြန်ြ ိုို့သည ် ြျှြ်ျေးြျှ လ  ကမြာင်ျေးကြျေးကင  

ကင ြြာဏသည် က ာမောျေးြှုရှ ြါသည်။ ငါျေးကြ ျေးမြူကရျေးအ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ကရ ြို့ကမြာင်ျေး လိုြ်သာျေးြ ာျေး အကနမြင ် တစလ်လျှင် ြ ြ်ျေးြျှ 

က ြ်ကင  ၁၁၀၀၀၀ အြ ာျေးဆံိုျေးမြန်ြ ိုို့န ိုင်ေ  ြါသည်။ စ ိုက်ြ   ျေးကရျေး အ ြ်ကထာင်စို ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေးြှ တစ်လြ ြ်ျေးြျှ ၈၁၀၀၀ 

က ြ်နှင ် လယယ်ာြဟိုတ်ကသာ အမောျေး လိုြ်ငန်ျေးလိုြ်က ိုင်သည  ် အ ြ်ကထာင်စို  လိုြ်သာျေးြ ာျေးြှ တလြျှြ်ျေးြျှ ၆၂၀၀၀ က ြ် သာ 
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မြန်ြ ိုို့န ိုင်သည်။ သ ိုို့ကသာ် အစိုအြ  ြို့ြ ာျေးအကကာျေးနှင ် က ာျေး၊ြ အကကာျေးတ င် ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေးြှ မြန်ြ ိုို့သည ် လ  ကမြာင်ျေးကြျေးကင  

အကက ြ်အကရအတ က်နှင ် ြ ြ်ျေးြျှ တန်ြ ိုျေး ြြာဏြှာ က ာမောျေးြှု အနညျ်ေးငယ်သာရှ သည။်  

 

ကမြာငျ်ေးကရ ြို့လိုြ်က ိုငြ်ှု အဓ ကမြစ်စဉြ် ာျေး 

ဤကဏ္ဍတ င်  ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်ြှု  ြံိုစံရှုကထာင ်ြ ာျေးြှ အဓ ကတင်မြသ ာျေးြည် မြစ်ြါသည်။ ကရ ြို့ကမြာင်ျေး ကနထ ိုင်ြှု ြံိုစံြ ာျေးက ို 

အမြင်ထ က်ကမြာင်ျေးကရ ြို့မေင်ျေး (စစ်တြ်ျေးကကာက် သည ်မြ  ြို့ကနြ ာျေး အမောျေးကနရာသ ိုို့ ကမြာင်ျေးကရ ြို့မေင်ျေး) နှင ် အတ င်ျေးသ ိုို့ 

ကမြာင်ျေးကရ ြို့လာမေင်ျေး (စစ်တြ်ျေးကကာက်သည ် ကက ျေးရ ာအိုြ်စိုအတ င်ျေးသ ိုို့ အမောျေးကနရာြ ာျေးြှ ကမြာင်ျေးကရ ြို့ လာမေင်ျေး) ဟ ၍ (၂) ြ ိုင်ျေးေ   

တင်မြသ ာျေးြါြည်။  

 

အမြငထ် ကက်မြာငျ်ေးကရ ြို့လိုြ်က ိုငမ်ေင်ျေး 

ကမြာင်ျေးကရ ြို့လိုြ်က ိုင်မေင်ျေးသည် စစ်တြ်ျေးကကာက်ယ ေ  သည ် ကက ျေးရ ာအိုြ်စိုြ ာျေးတ င် ြကကာကသျေးြှ  အေ  န်ြှ စတင်မြစ်ကြေါ် လာသည ် 

လိုြ်ငန်ျေးစဉ်မြစ်ြါသည။်  လက်ရှ တ င် ကရ ြို့ကမြာင်ျေး လိုြ်သာျေးြ ာျေး၏ ၈၀ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးသည ် ကရ ြို့ကမြာင်ျေးသ ာျေးလာ ေ င ် 

စတင်ကမြကလ ာ ကြျေးေ  သည် ၂၀၁၀ ေိုနှစ် ကနာက်ြ ိုင်ျေး အေ  န်တ င် ၄င်ျေးတ ိုို့ အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ထ က်ေ ာေ  မေင်ျေး မြစ်ြါသည။် ၂၀၁၂ 

ေိုနှစ် ကနာက်ြ ိုင်ျေးတ င်   မြ  ြို့မြြ ံြို့မြ  ျေး တ ိုျေးတက်ြှုနှင ် စက်ြ လိုြ်ငန်ျေးြ ာျေး အလျှင်အမြန် တ ိုျေးတက် လာြှုတ ိုို့ကကကာင ် 

ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်ြှုြှာ အဆြ ာျေးစ ာ အရှ န် အဟိုန်မြင  ်တ ိုျေးတက်ေ  ြါသည်။ (ြံို ၁) 

 

ြံို(၁)၊ ဆတ ိုျေးမြင ြ်ာျေးလာသည ် ကမြာင်ျေးကရ ြို့လိုြက် ိုငြ်ှု ရာေ ိုငန်ှုနျ်ေးက ို နှစက်ာလနှင က်ရ ြို့ကမြာငျ်ေးကရာကရ်ှ သည ် ကဒသမြင မ်ြသမေင်ျေး 

 
Source for all figures: Authors, MAAS 2016.  

 

ကက ျေးလက်ြှ မြ  ြို့မြကဒသြ ာျေးသ ိုို့ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်ြှုသည ် တေ နက် မြစ်ကြေါ်ကနြါသည်။ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး ၉၀% သည် 

မြ  ြို့မြကဒသြ ာျေးသ ိုို့ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကာ အလိုြ်လိုြ်က ိုင ် ကနကကြါသည် (ြံို-၁)။ ထ ိုသ ိုို့ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်ြှုတ င် အကရျေး အကက ျေးဆံိုျေး 

အေ က်တေ က်ြှာ ရန်ကိုန်မြ  ြို့အန ျေးအနာျေးရှ  မြ  ြို့မြ ကဒသြ ာျေးသည် ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုငသ်  ၆၁ ရာေ ိုင်နှုန်ျေး၏ အဓ က အကမေေ ရာကဒသ 
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မြစ်ကနြါသည် (ြံို-၂)။  စစ်တြ်ျေး ကကာက်ယ ေ  သည ် စစ်တြ်ျေးအရ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး ၈ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးသာလျှင် န ိုင်ငံရြ်မောျေးသ ိုို့ 

ထ က်ေ ာေ  ကကြါသည်။  

ြံို (၂)၊ ကရ ြို့ကမြာငျ်ေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး ကရာက်ရှ သည ် ကဒသအေ   ျေးအစာျေး 

 
 

စစ်တြ်ျေးကကာက်ယ ေ  သည ် အစိုအြ  ြို့ြ ာျေးြှ ကရ ြို့ကမြာင်ျေး လိုြ်သာျေးအြ ာျေးစိုမြစ်သည ် ၇၀ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးသည် ကိုန်ထိုတ် 

လိုြ်ကရျေးကဏ္ဍတ င် ဝင်ကရာက်အလိုြ်လိုြ်က ိုင်လျှက်ရှ ကနမြ ျေး၊ ယင်ျေးကဏ္ဍတ င် ြါဝင်အလိုြလ်ိုြ်ကနသည ်  အြ   ျေးသာျေးနှင ် 

အြ   ျေးသြ ျေး အကရအတ က်ြှာ ထင်ရာှျေးကသာက ာမောျေးြှု ြရှ  သည်က ို ကတ ြို့ရှ ရြါသည။်  အမောျေးကသာ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး ြ ာျေးသည် 

ဝန်ကဆာင်ြ ကဏ္ဍ (သ ိုို့ြဟိုတ်) ကရာင်ျေးဝယ် ကြာက်ကာျေးကရျေးတ င် ကျွြ်ျေးက င်လိုြ်သာျေးအကနမြင ် လိုြက် ိုင် ကနကကြါသည်။ 

အတ ငျ်ေးသ ိုို့ကမြာငျ်ေးကရ ြို့လိုြက် ိုငလ်ာမေငျ်ေး 

စစ်တြ်ျေးကကာက်ယ ေ  သည ် အစိုအြ  ြို့တ င်ြါရှ သည ် ကက ျေးရ ာ နှင ် ကက ျေးရ ာအိုြ်စိုြ ာျေးသ ိုို့ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးဝင်ကရာက်လာသ ြ ာျေး အနက် 

အြ ာျေးစိုသည် အမြ တြ်ျေးစ ိုက်ြ   ျေးကရျေး လိုြ်သာျေး အမြစ် လာကရာက်လိုြ်က ိုင်သ ြ ာျေး မြစ်ကကြါသည်။ လယ်ယာြဟိုတ်ကသာ 

အမောျေးလိုြ်ငန်ျေးြ ာျေး (သ ိုို့ြဟိုတ်) လယ်ယာစ ိုက်ြ   ျေးကရျေးတ င် က ြန်ျေးလိုြ်သာျေး အမြစ် ကရ ြို့ကမြာင်ျေး အကမေေ လာသ ြှာ 

အနညျ်ေးငယ်သာရှ ြါသည။်  

သ ိုို့ကသာ်လည်ျေး မြင်ြြှ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးဝင်ကရာက်လာသည ် လိုြ်သာျေးြ ာျေးအတ က် ငါျေးကြ ျေးမြူကရျေးက ို အဓ ကလိုြ်က ိုင် 

သည က်က ျေးရ ာြ ာျေးအကနမြင ် စ ိုက်ြ   ျေးကရျေး အဓ ကလိုြ်က ိုင ် သည ် ကက ျေးရ ာြ ာျေးထက် အေ င ်အလြ်ျေးြ ာျေး ြ ိုြ ိုြန်တ ျေးကြျေး 

န ိုင်သည်။ကက ျေးရ ာအိုြ်စိုမြင်ြတ င် တည်ရှ ကသာ ငါျေးကြ ျေးကန် ြ ာျေးတ င် အမြ တြ်ျေးလိုြ်သာျေးအမြစ် အလိုြ်သ ာျေးကရာက် 

လိုြ်က ိုင်ြှုသည် ကက ျေးရ ာမြင်ြတ င်ရှ ကသာ လယ်ယာ လိုြ်ငန်ျေးတ င် သ ာျေးကရာက် လိုြ်က ိုင်ြှုထက် ြ ိုြ ိုြ ာျေးမြာျေး ြါသည်။ 

ကက ျေးရ ာအိုြ်စိုမြင်ြရှ  ငါျေးကြ ျေးမြူကရျေးလိုြ်ငန်ျေးြ ာျေး တ င် သ ာျေးကရာက် လိုြ်က ိုင်သည  ် အမြ တြ်ျေးလိုြ်သာျေးြှာ ၂၅% အထ ရှ မြ ျေး၊ 

သ ျေးနှံစ ိုက်ြ   ျေးကရျေးတ င် သ ာျေးကရာက် လိုြ်က ိုင်ကနသ  အမြ တြ်ျေးလိုြ်သာျေး ၈% သာရှ သည။်  မြင်ြြှ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးဝင်ကရာက်လာသည ် 

61%

3%

18%

6%

8%
4%

Yangon City Pathein City

Other region Within own region

Overseas Other, unspecified
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လိုြ်သာျေးြ ာျေး၏ ထက်ဝက် ဝန်ျေးက င်သည် ၄င်ျေးတ ိုို့ လာကရာက်လိုြ်က ိုင်သည ် ကက ျေးရ ာတ င် အမြ တြ်ျေးအကမေေ ကနထ ိုင်ကကကာင်ျေး 

ကတ ြို့ရှ  ရြါသည။် 

 

န ဂံိုျေး 

၂၀၁၀ ေိုနှစ်ြှစတင်ကာ ကက ျေးလက်ြှမြ  ြို့မြသ ိုို့ ကမြာငျ်ေးကရ ြို့ လိုြ်က ိုင်ြှုသည ် မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ အကက ျေးဆံိုျေး စ ျေးြ ာျေးကရျေး ဗဟ ို 

အေ က်အေ ာမြစ်သည ် ရန်ကိုန်တဝ ိုက် ကဒသြ ာျေးတ င် စဉ်ဆက်ြမြတ် တ ိုျေးြ ာျေးလာေ  သည်။  ရန်ကိုန် အန ျေးအနာျေး ကဒသြ ာျေးသ ိုို့ 

ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်ြှုသည ် န ိုင်ငံမောျေးသ ိုို့ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်က ိုင်ြှုထက် ြ ိုြ ိုအကရျေးြါကသာ ကရ ြို့ကမြာင်ျေး သ ာျေးလာြှု 

စ ျေးကကကာင်ျေးတစ်ေိုမြစ်ြါသည။်  

ယေိုက  သ ိုို့ မြင တ်က်လာသည ် ကရ ြို့ကမြာင်ျေးသ ာျေးလာြှု စ ျေးကကကာင်ျေးသည်  မြ  ြို့မြစ ျေးြ ာျေးကရျေးအေ င ်အလြ်ျေးြ ာျေး ြ ံြို့မြ  ျေး တ ိုျေးတက်လာြှုနှင ် 

ြ ဉ်ျေးမြ  င်က  သ ိုို့မြစ်ကနြါသည်။ ထ ိုို့ကကကာင ် ၇၀ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးကသာ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး ဝင်ကရာက် လိုြ်က ိုင်ကနသည ် 

ကိုန်ထိုတ်လိုြြ်ှုကဏ္ဍကက ျေး စဉ်ဆက် ြမြတ ်ြ ံြို့မြ  ျေးတ ိုျေးတက်ရန်ြှာ အကရျေးကက ျေးဆံိုျေး မြစ်ြါသည။်  

အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်ြှု မြစ်န ိုင်ကေ  အလာျေး အလာသည်  အ ြ်ကထာင်စို၏ အရင်ျေးအမြစ်နှင ် အရင်ျေးအနှ ျေး ြ ိုင်ဆ ိုင်ြှု၊ 

အဓ ကသက်ကြ ျေးဝြ်ျေးကကကာင်ျေး လိုြ်ငန်ျေး အြ   ျေး အစာျေး (ဥြြာ ကမြြ ိုင်/ကမြြ  ၊ လယ်ယာစ ိုက်ြ   ျေးကြ ျေးမြူသ / 

လယ်ယာစ ိုက်ြ   ျေးကရျေးနှင ်ြဆ ိုင်သ ) နှင ်  က ာျေး၊ြ က  မြာျေး မောျေးနာျေးြှုတ ိုို့အကြေါ်ြ တည်မြ ျေး  ကက ျေးြာျေးကသာမောျေးနာျေးြှု ြရှ သည်က ို 

ကတ ြို့ရှ ရြါသည။် သ ိုို့ကသာ်လည်ျေး အ ြ်ကထာင်စို ြ ာျေး၏ ကမြယာြ ိုင်ဆ ိုင်ြှု အကြေါ်တ င်ြ  အနည်ျေးငယ် ြှ ေ ို ကနသည်က ို 

ကတ ြို့ရှ ရြါသည။် ကမြယာြ ိုင်ဆ ိုင်ြှုနည်ျေးကသာ အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးသည် ကမြယာအြ ာျေးအမြာျေး ြ ိုင်ဆ ိုင်ကသာ အ ြ်ကထာင်စို 

(သ ိုို့ြဟိုတ်) ကမြယာြ ိုင်ဆ ိုင်ြှု ြရှ ကသာ အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးထက် ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေး ထ က်ကြေါ်လာ န ိုင်ကေ  

အနညျ်ေးငယ်ြ ိုြ ာျေးသညက် ို ကတ ြို့ရှ ရြါသည်။  

ကရ ြို့ကမြာင်ျေးအလိုြ်သြာျေး အြ ာျေးစို (၈၀ ရာေ ိုင်နှုန်ျေးအထက်) သည် အ ြ်ကထာင်စိုထံသ ိုို့ ြံိုြနှ်လ  ကမြာင်ျေးကြျေးကင ြ ာျေး မြန်ြ ိုို့ 

ကကမေင်ျေးက ိုကထာက်ရှုြါက မြ  ြို့မြတ င်ရရှ ကသာ  ဝင်ကင သည် စိုကဆာင်ျေးရန် အတ ိုင်ျေးအတာ တစ်ရြ်အထ  လံိုကလာက်သည ် 

အကနအထာျေးမြစ်သည်က ို  ကတ ြို့ရှ ရြါသည်။  ကမြယာြ   အ ြ်ကထာင်စိုြ ာျေးြှ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေး အကနမြင ် အ ြ်ကထာင်စိုထံသ ိုို့ 

လ  ကမြာင်ျေးကြျေးကင  အနညျ်ေးဆံိုျေးမြန်ြ ိုို့သ  ြ ာျေး မြစ်ကသာ်လညျ်ေး စ ိုက်ြ   ျေးကရျေးလိုြ်ငန်ျေး အ ြ်ကထာင်စို ြ ာျေးြှ 

ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလိုြ်သာျေးြ ာျေးထက် ြံိုြှန် အကနအထာျေး ြ ိုြ ို မြန်လည် လ  ြ ိုို့န ိုင်သည်က ိုကတ ြို့ရှ ရသည။်  တစ်လြျှြ်ျေးြျှ လ  ကမြာင်ျေးကြျေးကင  

ြြာဏသည် က ြ် ၇၀၀၀၀ က ြ်မြစ်မြ ျေး ြ သာျေးစို အသံိုျေးစရ တ်အတ က် အတ ိုင်ျေးအတာတစ်ရြ် လံိုကလာက်သည ် 

အကထာက်အြံ မြစ်ကစန ိုင်သည။်   

ကက ျေးလက်ြှ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်ြှုသည ် ရှုကထာင ်အြ   ျေးြ   ျေးြှ ကကာင်ျေးက   ျေးသက်ကရာက်ြှု ြ ာျေးစ ာရှ ကသာ်လည်ျေး ကက ျေးလက် 

လ ြ ာျေးထ က်ေ ာသ ာျေးြှုသည ် စ န်ကေေါ်ြှုြ ာျေးက ိုလည်ျေး မြစ်ကြေါ် လာကစြါသည်။  ကက ျေးလက်အ ြ်ကထာင်စို ၁၆ ရာေ ိုင်နှုန်ျေး တ င် 

တစ်အ ြ်ကထာင်လျှင် ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်သ   တစ်ဦျေး ရှ ကနမေင်ျေး၊ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးကနထ ိုင်သည  ်အသက်အရ ယ်ြှာလည်ျေး ြ ြ်ျေးြျှအသက် ၂၁  

နှစ် မြစ်ကနမေင်ျေးကကကာင ် စ ိုက်ြ   ျေးကရျေး ကဏ္ဍတ င် ြါဝင်လိုြ်န ိုင်က ိုင်န ိုင်ြည ် ငယ်ရ ယ်၊ သန်ြာသ  ြ ာျေး ထင်ထင်ရာှျေးရှာျေး 

ကလ ာ နညျ်ေးသ ာျေးြည် မြစ်ြါသည်။ 
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သ ိုို့ကသာ်လည်ျေးအလိုြ်အက ိုင်ရှာျေးြါျေးသည ် ကဝျေးလံကေါင်ြ ာျေး ကက ျေးလက်ကဒသြ ာျေးြှ ကရ ြို့ကမြာင်ျေးလာသ ြ ာျေးသည ် လိုြ်သာျေးြ ာျေးြှ 

အတ ိုင်ျေးအတာတစ်ရြ်အထ  မြန်လည် အစာျေးထ ိုျေးသ ာျေးန ိုင်ရြည် မြစ်ြါသည။် အထ ျေးသမြင ် ငါျေးကြ ျေးမြူကရျေးအဓ က 

အသက်ကြ ျေးမြ သည ် ကက ျေးရ ာြ ာျေးတ င် ငါျေးကြ ျေးကန်အတ က် ြံိုြှန်အလိုြ်အက ိုင် ြန်တ ျေးကြျေးန ိုင်ြ  ြ ိုြ ို မြင ်ြာျေးြါသည။်  

ြှတေ် က ်

ယေိုစာတြ်ျေး၏ြ ရင်ျေးက ို အဂဂလ ြ်ဘာသာမြင ် ကရျေးသာျေးေ  မြ ျေး မြန်ြာဘာသာသ ိုို့ မြန်ြာ လ ြှုစ ျေးြ ာျေးြ ံြို့မြ  ျေးတ ိုျေးတက်ကရျေးအြ  ြို့ ကြင် 

ဘာသာမြန်ဆ ိုေ  ြါသည။် ြ ရင်ျေးစာတြ်ျေးြှာ RURAL -URBAN MIGRATION AROUND YANGON CITY, 

MYANMAR မြစ်မြ ျေး ၂၀၁၆ ေိုနှစ် ဒ ဇင်ဘာလ တ င် ထိုတ်ကဝေ  ြါသည်။  

၎င ်းစာတမ ်းအာ်း အင်္ ဂလိပ ဘာသာဖြင   CESD ဝက ဘ စာမျက န ှာတွင  ြတ ရှုနိိုင ပါသည ။ 

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

 

 

 

 

 

ဤသိုကတသနလိုြက်ဆာငန် ိုငရ်န် အကြရ ကန် န ိုငင်တံကာြ ံြို့မြ  ျေးကရျေးကအဂ င်စ  (USAID) ၏ Feed and Future 

လိုြင်န်ျေးြှတဆင ် အကြရ ကနမ်ြညသ် ြ ာျေးက ကစတနာြ ာျေးစ ာမြင ် က ည ြံ ြ ိုျေးကြျေးေ  ြါသည်။  ဤသိုကတသန ကရျေးသာျေးေ ကြ် ာျေး 

သည် စစတ်ြ်ျေးကကာကက်လ လာေ  သည ် သိုကတသ ြ ာျေးအကြေါ်တ င်သာ တာဝန်ရှ မြ ျေး၊ USAID (သ ိုို့) အကြရ ကနအ်စ ိုျေးရ၏ 

အမြငြ်ဟိုတြ်ါ။  ဤစာတြ်ျေးတ ိုအတ က် Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT)   ြှလည်ျေး 

ကင ကကကျေးကထာကြ်ံ ကြျေးေ  မြ ျေး၊ ကသစကတ ျေးလ ၊ ဒ န်ျေးြတ၊် ဥကရာြသြဂဂ (EU)၊ မြငသ်စ်၊ အ ိုင်ယာလန၊် အ တလ ၊ လ ဇင်ျေးဘတ်၊ 

နယသ်ာလန်၊ နယ ျေးဇ လန၊် ဆ  ဒင၊် ဆ စဇ်ာလန၊် မဗ တ န၊် အကြရ ကနန်ှင ် ြစ်ဆ ဘ ရှ  ကကာြ် ိုကရျေးရှငျ်ေးတ ိုို့ြှလည်ျေး 

ဝ ိုင်ျေးဝန်ျေးကထာကြ်ံ ေ  ြါသည။်  မြနြ်ာန ိုငင်ံရှ  ကက ျေးလကမ်ြညသ် ြ ာျေး၏ အလိုြအ်က ိုငန်ှင  ် အစာျေးအစာြ လံိုကရျေး 

ကကာငျ်ေးြ နတ် ိုျေးတကလ်ာကစရန် ရ ိုျေးသာျေးစ ာ က ည ကြျေးသည ် အထကြ်ါ အလှူရှငြ် ာျေးအာျေးလံိုျေးက ို အထ ျေးကက ျေးဇ ျေးတငြ်ါသည။်  

စာတြ်ျေးတညျ်ေးမြတ် မြင်ဆငက်ြျေးသ  Patricia Johannes က ိုလည်ျေး ကက ျေးဇ ျေးတငြ်ါသည်။  ဤစာတြ်ျေးအမြငြ် ာျေးသည် LIFT 

အြ  ြို့ဝင ်အလှူရှငြ် ာျေး၏ တရာျေးဝင် အမြငလ်ည်ျေးြဟိုတြ်ါ။  

 

ြ ြ ိုငေ် င ်@ ၂၀၁၆၊ Michigan State University၊ မြနြ်ာ လ ြှုစ ျေးြ ာျေးြ ြံို့မြ  ျေးတ ိုျေးတကက်ရျေးအြ  ြို့ (CESD)၊ International 

Food Policy Research Institute ။  ြ ြ ိုငေ် င အ်ာျေးလံိုျေးက ို ထ န်ျေးသ ြ်ျေးထာျေးသည်။  ဤစာတြ်ျေးက ို လ တစဦ်ျေးေ င်ျေးစ  (သ ိုို့) 

အမြတ်အစ နျ်ေးြယ ဘ  အသံိုျေးမြ ြှုအတ က် MSU၊ CESD၊ IFPRI တ ိုို့က ို အကကကာငျ်ေးကကာျေးမြ ျေး ထြြ်ထံိုတက်ဝေ င ရ်ှ န ိုငြ်ါသည။်   
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