ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီးမွ လယ္သမား အခ်ဳိ႕သည္ ေခတ္မီွ ေကာင္းမြန္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးနည္း စနစ္မ်ားကုိ
အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား တိုးတက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္
ေဆာင္းပါး ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္


ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ ရိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကို
ခံစားရႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။



ဆိုးရြားသည့္ သီးႏွံပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အမ်ဳိးအစားစုံလင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိး
နည္းစနစ္ အသစ္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာ အေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ားက မိတ္ဆက္ေပးလ်က္ရွိသည္။



လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အရည္အေသြးတို႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း သုေတသနလုပ္ငန္း (Qualitative Social and
Economic Monitoring of Livelihoods (QSEM)) သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ား၏
ဘ၀အေျခအေန၊ လယ္သမားမ်ား ရရွိသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား၊ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါက မည္သို႕
ေက်ာ္လႊားၾကပုံတို႕ကို ေလ့လာ မွတ္တမ္း ျပဳစုလ်က္ ရွိသည္။

ေျမၾသဇာေကာင္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေသာ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသ၏ ေကာက္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ရြာတြင္
ေနထိုင္သည့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုသည္ လယ္ကင
ြ ္းထဲတင
ြ ္ အလုပ္မ်ားေနၾကပါသည္။
ပင္လယ္ေရ တက္မလာခင္၊ လယ္ေျမမ်ားကို ေရမလႊမ္းသြားခင္ သီးႏွံမ်ားကို အျမန္ဆုံး ရိတ္သိမ္း ႏိုင္ဖို႕ လိုသည္။
အေျခအေနေပၚလိုက္၍ လုပ္သား တစ္ဦး၏ လုပ္အားခမွာ တစ္ဧကအတြက္ ပ်မ္းမွ် က်ပ္ ငါးေသာင္းခန္႕ (ေဒၚလာ ၄၁
ဒသမ ၈၀) ျဖစ္သည္။
လယ္သမားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ကာ စိတ္လႈပ္ရွား ေနၾကသည္။ ရြာထဲက
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ လူေတြက ေကာက္ညွင္းဆန္ေစ်း ႏွစ္ဆ တက္သာြ း သည့္ အေၾကာင္းကို ေျပာေနၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေကာက္ညွင္းကို အဓိက အစား အစာ အေနျဖင့္ စားသုံးေလ့ မရွိေသာ္လည္း

တရုတ္ကဲ့သို႔ေသာ

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အေျမာက္အျမား တင္ပို႔ၾကသည္။
စပါးရိတ္သိမ္းၿပီးစီးသြားသည့္ လယ္သမားအခ်ိိဳ႕က ယခုႏွစ္သည္ အထြက္ႏႈန္း အေကာင္းဆံုးႏွစ္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုသ႕ုိ
ျဖစ္ရျခင္းမွာ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္ျခင္းအျပင္ အထြက္ႏႈန္းတိုးေစရန္ႏွင့္ သီးႏွံမ်ား ၾကီးထြား သန္စြမ္းေစရန္ အတြက္
လယ္ယာ နည္းစနစ္ ေကာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ စိုက္ပ်ဳိးနည္းမ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး
ရန္ပံုေငြ (LIFT) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ NGO မ်ားက လာေရာက္ ျဖန္႕ခ်ိ ေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္အိုးႀကီးျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ထိုေဒသသည္ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏
အက်ဳိးဆက္ကို

ခံရႏိုင္ေျခ

ျမင့္မားသည္။

ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္၊

ဆားငန္ေရ

၀င္ေရာက္မႈႏွင့္

ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္

ကာကြယ္ေရးတိ႔မ
ု ွာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္သည္။
မၾကာမီ ႏွစ္မ်ားက ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရ ၀င္ေရာက္ကာ ေျမဆီလႊာတြင္
ဆားငန္ေရ ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ မိုးစပါးအထြက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ေကာက္ညွင္းဆန္သည္ ဆားငန္ေရဒဏ္ကို
ပိုမိုခံႏိုင္သည့္အတြက္ ေႏြရာသီ သီးႏွံအျဖစ္ ေကာက္ညွင္းဆန္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ လယ္သမားမ်ားကို
အဆိုပါ ျပႆနာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တစ္သီးအစား ႏွစ္သီး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္
ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား၏ ၀င္ေငြ သိသိသာသာ တိုးတက္ခဲ့သည္။
အသက္ ၄၂ ႏွစ္ အရြယ္ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ဦးသည္ ေကာက္ညႇင္း စိုက္ပ်ဳိးနည္းကို ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ သင္ယူခဲၿ့ ပီး လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္က စတင္ကာ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး အျခားသူမ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးရန္

ႏႈိးေဆာ္သူေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူ႕တြင္ အသက္ ေလးႏွစ္အရြယ္ သားတစ္ဦးရွိၿပီး ယခင္က ဘဲအေကာင္ ၂၀၀ ျဖင့္
ဘဲေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘဲမ်ားက ျခံနီးခ်င္း စပါးခင္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ စားေသာက္
ဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏ ျပႆနာ တက္ေလ့ရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ကာ စုေဆာင္းေငြမ်ား၊ ဘဲမ်ားကို
ေရာင္းခ်ၿပီးရေသာ

ေငြမ်ားႏွင့္

ပုဂၢလိက

ေငြတိုးေခ်းသူ

တစ္ဦးထံမွ

ေခ်းယူေသာ

ေငြမ်ားကို

စုေပါင္းၿပီး

လယ္သံုးဧက၀ယ္ယူကာ ၁၀ ဧက ကို ငွားရမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့သည္။
“ေႏြရာသီ ေကာက္ညႇင္းဆန္ တင္းတစ္ရာကို က်ပ္ ၉၅၀,၀၀၀ (ေဒၚလာ ၇၇၈) ရတယ္။ မိုးစပါးက က်ပ္ ၇၅၀,၀၀၀
(ေဒၚလာ ၆၁၄) ပဲ ရပါတယ္” ဟု ကိုခင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။ “လက္ရွိ ေကာက္ညွင္းဆန္ကို ႏွစ္ဧကပဲ စိုက္ထားတယ္။
ပိုက္ဆံပိုရေအာင္ ငါးဧကအထိ တိုးခ်ဲ႕့ စိုက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။” ဟု ၎က ေျပာသည္။
LIFT ၏ ရန္ပုံေငြ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ Proximity Designs ၏
စီမံကိန္းက ပုိ႕ခ်သည့္ စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းခဲ့သည္ဟု အသက္ ၆၂ ႏွစ္ အရြယ္
ဦးခင္ေထြးက ဆိုသည္။

သူက ရြာရွိ ေတာင္သူမ်ားအနက္ ၀င္ေငြအေကာင္းဆုံး တစ္ဦးျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးနည္း

စနစ္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ဆားငန္ေရျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ ေရြးခ်ယ္နည္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္းမွာ ဆားေဖ်ာ္ရည္တြင္ စပါးေစ့မ်ားကို
ထည့္ကာ ေရစိုေအာင္လုပ္ၿပီး ဆားရည္ထဲတြင္ ေအာက္အထိနစ္ျမဳပ္သာြ းေသာ အေစ့မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ၿပီး
ထိုနည္းမွာ ရိုးရွင္းၿပီး ကုန္က်စရိတ္ မရွိဘဲ ေကာက္ပင္မ်ား သန္စြမ္းကာ စပါးအထြကႏ
္ ႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
အထိ တိုးသည္ဟု ဆိုသည္။
“ဒီစီမံကိန္းက အကြာအေ၀း အတိအက်နဲ႔ စနစ္တက် အေစ့ခ် စိုက္ပ်ိဳးတတ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သင္ေပးပါတယ္။
အရင္ကဆို မ်ိဳးေစ့ေတြကို က်ဲပက္ၿပီး ဒီအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါတယ္။” ဟု ဦးခင္ေထြးက ေျပာသည္။ “ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြ
သံုးစြျဲ ခင္းရဲ့ ဆိုးက်ဳိးေတြကိုလည္း ေလ့လာ ခဲ့ရပါတယ္။ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြကို သုံးတဲ့အတြက္ သီးႏွံေတြ အျမန္
ႀကီးထြားေပမယ့္ ေရရွည္မွာ ေျမဆီလႊာကို ပ်က္စီးေစတယ္ဆိုတာ ေလ့လာခဲ့ရပါတယ္။” ဟု ၎က ေျပာသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္က ပထမဆံုး ေကာက္ညွင္းဆန္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ဆားငန္ေရ ၀င္ေရာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ဦးခင္ေထြး၏
စိုက္ခင္းမ်ား

ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

ေကာက္ညွင္းဆန္

စိုက္ပ်ိဳးနည္းေကာင္းမ်ားကို

ေလ့လာရန္

ေႏြသီးႏွံ

စိုက္ပ်ိဳး

ေအာင္ျမင္ေနေသာ ရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ားကို အတုယူစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။
လယ္ဧက ၈၀ ပိုင္ေသာ ဦးခင္ေထြးသည္ လယ္ေျမမ်ားမွ အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ျမွင့္တင္ရာတြင္
ဗဟုသုတႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္မွ်ေဝျခင္း၏ အေရးပါပံုကို နားလည္ သေဘာေပါက္သည္။ ၎၏
ေအာင္ျမင္မႈမွာ သင္ယူလိုစိတ္ ျပင္းျပျခင္းေၾကာင့္ဟု ၎က ဆိုသည္။
“လယ္သမားတစ္ေယာက္ဟာ အလုပ္ ႀကိဳးစားလုပ္တာ အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ အသစ္ေတြကို လက္ခံ က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔
တံခါးဖြင့္ထားရမယ္။” ဟု ၎က ေျပာသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အရည္အေသြးတို႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း သုေတသနလုပ္ငန္း
(Qualitative Social and Economic Monitoring of Livelihoods (QSEM)) ၏ သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသမွ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေလ့လာရန္ အထက္တင
ြ ္ တင္ျပခဲ့သည့္ ေက်းရြာအျပင္ အျခား
ေက်းရြာေပါင္း

ငါးဆယ္ေက်ာ္သို႕

ႏွစ္စဥ္

သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အစိုးရ

တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လည္း မွ်ေ၀ခဲ့သည့္အျပင္ LIFT ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တ႔၏
ို
ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳသည္။ QESM လုပ္ငန္းမ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္၊ LIFT ႏွင့္ Enlightened Myanmar
Research (EMR) တိ႔ု အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
+

+

+

