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ေက်းဇူးတင္လႊာ
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ - လယ္ယာသုေတသနဦးစီးဌာန စုိက္ကြင္းမ်ားတည္ေနရာႏွင့္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး
                          တကၠသိုလ္ပရဝုဏ္ ေျမပံုမ်ား ................................................................................. ၅၃



-2- 

အတိုေကာက္အသံုးအႏႈန္းမ်ား

ACIAR	 Australian	Centre	for	International	Agricultural	Research
ADRA	 Adventist	Development	and	Relief	Agency
CAEDP	 Community	Agricultural	Economic	Development	Platform
CAHW	 Community	Animal	Health	Worker,	synonym	with	VAHW
CARTC	 Central	Agriculture	Research	and	Training	Centre	(in	Hlegu)
CBO	 Community-Based	Organisation
CDZ	 Central	Dry	Zone
DAR	 Department	of	Agricultural	Research
DICD	 Department	of	Industrial	Crops	Development
DoA	 Department	of	Agriculture
DRD	 Department	of	Rural	Development
EAS	 Extension	and	Farm	Advisory	Services
eop	 end	of	project
FFS	 Farmer	Field	School
GoM	 Government	of	Myanmar
GRET	 Groupe	de	Recherche	et	d’Echanges	Technologiques,	French	NGO
HYV	 High	Yielding	Varieties
ICRISAT	 International	Crops	Research	Institute	for	the	Semi-Arid	Tropics
IP	 Implementing	Partner	of	LIFT
IRRI	 International	Rice	Research	Institute
LBVD	 Livestock	Breeding	and	Veterinary	Department
LIFT	 Livelihood	s	and	Food	Security	Trust	Fund
MAFF	 Management	Advice	for	Family	Farms	(In	Myanmar:	MaLaSaKa)
MAS	 Myanmar	Agricultural	Service
MC	 Mercy	Corps
MoAI	 Ministry	of	Agriculture	and	Irrigation
MoLFRD	 Ministry	of	Livestock,	Fishery	and	Rural	Development
MFI	 Microfinance	institution
PGS	 Participatory	Guarantee	System
PNO	 Pa-O	National	Organisation
PVS	 Participatory	Varietal	Selection
SAI	 State	Agricultural	Institute
SCS	 Selective	Concentrative	Strategy	(extension	approach)
SHY	 Special	High	Yielding	Program,	similar	to	SCS
SPT	 Single	Plant	Transplanting
SRI	 System	of	Rice	Intensification
SSS	 Southern	Shan	State
SWSS	 Salt	Water	Seed	Selection
TdH	 Terre	des	Hommes,	in	the	context	of	the	report	the	Italian	branch	of	the	NGO
T&V	 Training	&	Visit	(extension	approach)
UoF	 University	of	Forestry
UVS	 University	of	Veterinary	Science
VAHW	 Village	Animal	Health	Worker,	synonym	with	CAHW	
VDC	 Village	Development	Committee
WTRP	 Whole	Township	Rice	Production	Program
WHH	 Deutsche	Welthungerhilfe,	German	NGO
YAU	 Yezin	Agricultural	University



-3- 

           အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္

ပံုမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ ေတာင္သူအၾကံေပးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သည့္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔သာရွိၿပီး ၎တို႔မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး 
ဦးစီးဌာန(DoA)ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန(LBVD)တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

DoAသည္ ဆန္စပါးကို အားထားသည့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးဘက္တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အထြက္ႏႈန္း ရရွိႏိုင္ေရးကို 
အဓိကထားသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ လယ္သမားမ်ားမွာ မိမိတို႔ စိုက္ပ်ဳိးလိုသည့္ သီးႏွံမ်ားအား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ရရွိေန 
ေသာ္လည္း DoAသည္ ဆန္စပါးအေပၚတြင္ အာ႐ုံစိုက္ထားဆဲပင္ျဖစ္သည္။

LBVDသည္ ေမြးျမဴေရး တိရစာၦန္ေရာဂါေစာင့္ၾကည့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတြင္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး မ်ဳိးပြားျခင္းႏွင့္ အစာအာဟာရ 
အပိုင္းတြင္မူ လံုေလာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရွိမေနပါ။ 

၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသာမက အျခားက႑တြင္ပါ ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္လာသည္။

အစိုးရ၏ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ ေတာင္သူအၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္ ရွင္းလင္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာမရွိသကဲ့သို႔ ဗဟုိစီမံခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းပံုစံ 
ျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ လူထုအဖြဲ႔အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚအေျခခံေသာ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အစျပဳခ်မွတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို အားေပးေထာက္ကူေနသည့္အေနအထားတြင္မရွိပါ။ ဘ႑ာေငြကန္႔သတ္မႈမ်ားကလည္း 
ေက်းရြာမ်ားသို႕ မၾကာခဏ လည္ပတ္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း၊ အေျခခံ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္  အျခားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
တုိ႕အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။

ပုဂၢလိကအပိုင္းတြင္မႈ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး ေရာင္းခ်သူမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္၊ 
အၾကံေပးမႈ မ်ားကို အဆင့္လိုက္ အဓိကပံ့ပိုးေနသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ သြင္းအားစု ေရာင္းခ်တင္သြင္းသည့္ ေဈးဆိုင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ရွိေနၿပီး ဤကြန္ယက္သည္ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားေလ့ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အဓိကက်ေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ပိုးသတ္ေဆး၊ 
ေပါင္းသတ္ေဆး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ေက်းလက္နယ္ပယ္တြင္ လြန္စြာတက္ႂကြလႈပ္ရွားလ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ားက 
ေက်းရြာအတြင္းလွည့္လည္၍ ေတာင္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမ်ား၊ ကြင္းဆင္းသည့္ရက္မ်ား စီစဥ္ၾကသည္။ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားေနေသာ 
ေဈးကြက္တြင္ ေနရာရရွိရန္၊ တည္တံ့ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ျပင္းထန္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေနသည္။

တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးက႑တြင္ မ်ဳိးေစ့ကုမၸဏီမ်ား၏ပါဝင္မႈသည္လည္းတိုးျမင့္လာသည္၊ အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အပုိင္းတို႔တြင္ 
ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီတို႔မွာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္  ခိုင္မာသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား 
ရွိေနပါသည္။

တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးုလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ တတိယအဖြဲ႔မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး/ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ 
၂ဝဝ၉ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ(LIFT)သည္ အဓိကလုပ္ေဆာင္သူျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ စီမံကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအား ဘ႑ာေငြႏွင့္တကြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆန္းသစ္ေသာ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ EASခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈအား 
ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ IRRI, FAO, JICA and ACIAR ကဲ့သို႔ေသာ အျခား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ယခင္ကတည္းကပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း (၁၂)ခုမွ ၃ႏွစ္ ဒီပလိုမာ သင္တန္းကို စုိက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘြဲ႔ႀကိဳ၊ ဘြဲ႔လြန္ 
(B.Sc., M.Sc., Ph.D.)မ်ား ေပးအပ္ေနေသာ ေရဆင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္(YAU)အေပၚတို႔တြင္သာ အားထားေနရသည္။

ပညာေရးက႑အျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန(DAR)သည္ အပင္မ်ဳိးပြားျခင္း အသံုးခ်သုေတသနကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ဆန္စပါး 
အေပၚတြင္သာ အဓိကအာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းကို ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔(၃)ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက၊ စီမံကိန္းတို႔၏နည္းလမ္းတက် ပူးေပါင္းဆက္ႏြယ္မႈ 
သည္ စတင္လ်က္ရွိၿပီး ႏုနယ္ေသးေသာ္လည္း တိုးတက္မႈရွိေနပါသည္။

အစုိးရဌာနတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အသိပညာ၊ သုေတသနႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသည္ အားနည္း 
ေနေသးၿပီး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စည္မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ဌာနဆိုင္ရာတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေနေသာ 
မလုပ္မရႈပ္မျပဳတ္ဟူေသာ အေတြးအေခၚကိုသာအားေပးေနသကဲ့သုိ႕ရွိသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လံုၿပီး စီးပြားေရးအရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ ခုိင္မာသည့္ 
အေျခခံကို လိုအပ္ေနသည္။  ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္တြင္သာမက လယ္ယာလုပ္ငန္းအဆင့္အသီးအသီးတြင္ပါ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအက်ဳိးအျမတ္ 
ရွိရန္အတြက္ လယ္သမားတို႔၏ဝင္ေငြကုိ ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ထားရွိ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးစားေပးအဆင့္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူေဘာင္ကို ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား အသက္၀င္မႈရွိေအာင္က်င့္သုံးရန္တို႔ကို အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ ထိုသို႔မျပဳပါက ပုဂၢလိက က႑မွ 
အဓိကေမာင္းႏွင္ေနေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးက အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ စြန္႔စားရမည့္အေျခအေနကို ဖန္တီးမည္ျဖစ္သည္။

တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ ေတာင္သူအၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဤဦးစားေပးရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
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မ်ားအား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္က်င္းပေသာ မူဝါဒဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လိုအပ္ေနသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက႑မ်ား၌ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တဟုန္ထိုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို သတိထားသိရွိႏိုင္ရန္ 
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္မ်ားအားလံုးက လက္ခံရယူႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ျမင့္မားရန္ လုိအပ္သည္။ ရရွိလာေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို
အမ်ဳိးသားအဆင့္္ မဟာဗ်ဴဟာ ေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းအသံုးခ်ရမည္။

ကြဲျပားျခားနားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးေဂဟဇုံမ်ား၊ သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးမႈပံုစံမ်ားႏွင့္တကြ လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ေစ်းကြက္ခ်ိတ္မႈမတူညီမႈမ်ား အရ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရပ္၊ သုေတသနႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ 
လိုအပ္ေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားသည္ လက္ရွိ သီးႏွံရိတ္သိမ္းမႈပံုစံ၏အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈကို လက္ရွိ 
အေနအထားထက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိုင္ရန္လိုအပ္သကဲ့သုိ႕ အျခားတဖက္တြင္လည္း အဆိုပါနည္းပညာသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ ေတာင္သူလက္လွမ္းမီႏိုင္မႈႏွင့္ လက္ခံက်င့္သံုးမႈျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ အဓိကသီးႏွံမ်ားအားလုံးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အစုိးရ၏တုိးခ်ဲ႕ပညာေရးေပးမွာ ထိေရာက္မႈႏွင့္အသုံးတည့္မႈ 
ရွိမည္ဆိုသည့္ အေတြးသည္ လက္ေတြ႔မက်သျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အျခားပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား 
အေနျဖင္႔လည္း တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး၌ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႕၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္လ်က္ၿပီး အစိုးရ၏တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးျပန္လည္ မြမ္းမံေရးလုပ္ငန္္းစဥ္တြင္ ၎တို႔ကိုပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။

တစ္ဖက္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရပ္၊ သုေတသနႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းတုိ႕အၾကား ခ်ိတ္ဆက္္မႈေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
မ်ားလိုအပ္သကဲ့သုိ႕ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေတာင္သူလူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေပးေရးကို 
ေရွး႐ႈေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး မူဝါဒျဖစ္ေပၚလာရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ LIFTႏွင့္ အျခားေသာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္  ႏိုင္ငံတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အၾကံဴအေတာ္အတန္ရရွိေနျပီီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တုိ႕ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလွဴရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဤအေျပာင္းအလဲ 
ကာလအတြက္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ားရရွိေရးအတြက္ သင္တန္းေပးရန္ ေဒသဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း 
(၃)ခုကုိ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ မ်ဳိးေစ့မ်ဳိးပြားထုတ္လုပ္ျခင္းမွသည္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာတုိင္ေအာင္ 
လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပစုိက္ခင္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းသာမက မၾကာေသးမီကရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားထည့္သြင္းထားေသာ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး 
ဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားပါ ပါဝင္သင့္သည္။ 

အေရွ႕ေတာင္အာ႐ွအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဒသဆိုင္ရာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ဤႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အစဥ္မျပတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ဖလွယ္ျခင္းကိုလည္း အားေကာင္းလာေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးရမည္။

ကာလလယ္စီမံခ်က္အေနႏွင့္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားမွာ-  ေတာင္သူမ်ားအား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဲသို႔ အရည္အေသြးႏွင့္ 
အတတ္ပညာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာသင္တန္း(VET)ပံုစံစနစ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသေန 
လူငယ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပညာရွင္ဆန္သည့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္သုိ႕ ေျပာင္းလဲေပးရန္တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။
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ဤေလ့လာခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ ေတာင္သူအၾကံေပးလုပ္ငန္း၏ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အရည္အေသြးရွိေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာခ်က္အား လမ္းညႊန္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္  
အစိုးရ၊ အလွဴရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူတို႔ အနာဂတ္တြင္ ခ်မွတ္မည့္ မူဝါဒႏွင့္ ရင္းႏွီျမႇပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ 
အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေလ့လာခ်က္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ

•	 ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားတို႔ဘက္မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိတုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ 
အလားအလာ(အက်ဳိးရွိမႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈ) စသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္သည့္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာခ်က္ စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ရန္၊

•	 တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊

•	 ဤေလ့လာခ်က္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမည့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ 
LIFTမွ ထည့္ဝင္ပံ့ပိုးမႈ အလားအလာတို႔အတြက္ ေထာက္ကူအၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးေရး အတြက္ 
LIFT အေနျဖင့္ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက အစရွိသူတို႕ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ေနရာႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္၊

•	 ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြက္  အျခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ တိုးတက္ေနသည္႔ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေၾကာင္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလ့လာခ်က္သည္ အဓိကစိုက္ပ်ဳိးသီႏွံ ၅မ်ဳိး(ဆန္၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ ေျပာင္းႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား)၏ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။

ေက်းလက္ေခ်းေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဤေလ့လာခ်က္တြင္မပါဝင္ပါ။ သြင္းအားစုပံ့ပိုးျခင္း ႏွင့္ 
ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ပ့ံပိုးျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္အထိသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။

ေလ့လာေရးအဖြဲ႔တြင္ ျပည္ပ ပညာရွင္မွအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္တြင္းပညာရွင္ သံုးဦး ပါဝင္ပါသည္။ က်ားမေရးရာအထူးျပဳ ျပည္တြင္းပညာရွင္သည္ 
ဤစစ္တမ္းေကာက္ခံမႈတြင္ စစ္တမ္းကာလ ၆-ပတ္တြင္ ၃-ပတ္အထိ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားထံမွ LIFTသို႔ 
တင္သြင္းလာေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ဦးစားေပး၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ အျခားေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ(ေနာက္ဆက္တြဲ ၁- ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းကို ၾကည့္ပါ)တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါသည္။ 
ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမတိုင္မီတြင္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေရဆင္းႏွင့္ လွည္းကူးတို႔မွ ကိုက္ညီသင့္ေတာ္ေသာ 
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ LIFT ႏွင့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔တို႔၏ ရင္းႏွီးစြာပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ToRတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ 
ေဒသႀကီး ၃-ခုစီမွ ၿမိဳ႕နယ္၂-ၿမိဳ႕နယ္စီကို ကြင္းဆင္းေလ့လာရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ခံျခင္းကို ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃ရက္ေန႔အထိ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီတြင္ ခရီးသြားရသည့္ တစ္ရက္အပါအဝင္ တစ္ပတ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ 
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေက်းရြာ၄-ရြာကို သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

•	 ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ဧရိယာမွ ေက်းရြာႏွစ္ရြာ၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေနအထားမ်ားအရ ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးဆံုးေက်းရြာမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ၎တို႔အထဲမွ ေက်းရြာတစ္ရြာမွာ “LIFT-မိတ္ဖက္အဖြဲ႕”ႏွင့္ 
စပ္ဆိုင္ေသာ ေက်းရြာျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ရြာမွာ “LIFTႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ”ရြာျဖစ္ပါသည္။

တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ 
ေတာင္သူအၾကံေပး လုပ္ငန္း(EAS)၏ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အခန္းက႑

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဘိုကေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္း၊ မလႈိင္

ရွမ္းျပည္နယ္ ဆီဆိုင္၊ ကေလာ

၁
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•	 ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ အားနည္းေသာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္ပါးေသးေသာ၊ အလွမ္းေဝးေသာ 
ရြာႏွစ္ရြာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွာလည္း “LIFT-မိတ္ဖက္အဖြဲ႕”ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာႏွင့္“LIFTႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ”ရြာတစ္ရြာတို႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။

စုစုေပါင္း ေက်းရြာ၂၂ ရြာကို ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ေဝးလံေသာ “LIFTႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္ေသာ”ေက်းရြာကို ထပ္မံရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍  ဤေက်းရြာမ်ားသို႔သြားေရာက္ရန္ အခ်ိန္မွာ ခိုင္ခိုင္လံုလံု 
မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရသည္။

ေက်းရြာအသီးသီးတြင္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသည္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔မ်ားကို ေတြ႔ဆံုကာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးကို အဓိကထားေသာ ပံုစံခ်ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူခဲ့ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရယူႏိုင္ရန္ 
အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအား ပို၍အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၃ ၿမိဳ႕နယ္(ေဒသႀကီးတစ္ခုလွ်င္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္)တြင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ  တူညီေသာေက်းရြာမ်ားထံကိုသာ သြားေရာက္ၿပီး 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးအတြက္ က်ားမအေရးကို အာ႐ုံထား၍ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား  ပံုစံခ်ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

က်န္ရွိေသာ ႏွစ္ရက္တြင္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ အဓိကအားျဖင့္ သြင္းအားစု တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ 
ေဈးဆိုင္မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ကုန္ေလွာင္၊ ကုန္ကူးသူမ်ားထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႔သည္ လယ္ယာထြက္ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ 
၎တို႔၏ အရည္အေသြး၊ အမ်ဳိးအမည္ႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးရွိ ေဈးမ်ားကို သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

စတုတၳ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးသည္ အစိုးရက႑၏ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး ေထာက္ပံ့မႈအပုိင္းကို အဓိကထားၿပီး အေထြေထြႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနကိုပါ အာ႐ုံစိုက္ေလ့လာသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရပ္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႔သည္ ေရဆင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္ 
(YAU)၊ ၎၏ တကၠသိုလ္နယ္ေျမခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ လွည္းကူး၊ မေကြးႏွင့္ ေအာင္ပန္း၊ ဟဲဟိုး -ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး သင္တန္းေက်ာင္း၊ လွည္းကူး 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္သစ္သီးဝလံ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာႏွင့္ မလႈိင္ႏွင့္ ဆီဆိုင္ရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ေရးစုိက္ခင္းမ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
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နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ႏွင့္ ဖတ္႐ႈသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤေလ့လာခ်က္၏ အဓိကသတင္းစကားကို သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ တုိးခ်ဲ႕ 
ပညာေပးေရးႏွင့္ ေတာင္သူအၾကံေပးလုပ္ငန္း၏ ပင္မအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ အၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ နည္းပညာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပရန္သာ မဟုတ္ပါ။ ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆိုလွ်င္ တုိးခ်ဲ႕ 
ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေဝေပးၿပီး တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လက္ခံရယူသူ/ေတာင္သူအား သူ၏ 
စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကုိ ဆန္းသစ္ျခင္း(သို႔) နည္းပညာအသစ္အဆန္းမ်ားကုိလက္ခံျခင္းတုိ႕ကုိ  ၎တုိ႕ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္္လုပ္ကုိင္လာႏိုင္ 
ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္တြင္ အဓိကအပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။

•	 ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ (သို႔)အမ်ဳိးအစားအသစ္ျဖစ္ေသာ သီးႏွံ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ဓာတုေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းပင္၊ 
ဖ်က္ပိုးႏွင့္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ရန္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ အဆင္ျမႇင့္တင္ထားေသာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရေပးေဝမႈ 
နည္းပညာမ်ား၊ ေျမဆီလႊာႏွင့္ အစိုဓာတ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ျခင္း၊ တိရစာၦန္မ်ား သားေဖာက္ျခင္း၊ 
အစာအဟာရ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာ အစရွိေသာ  နည္းပညာတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား။

•	 လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အစီအစဥ္ခ်ထားမႈ၊ လ်ာထားေငြသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေခ်းေငြ၊ ေဈးကြက္ 
ကြင္းဆင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား/ကိုယ္ထူကိုယ္ထအဖြဲ႔မ်ားစသည့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ 
တိုးတက္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား။

အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းလံုးတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးသည္ လက္ရွိစနစ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈ၊ တိုးတက္မႈရွိေစရမည္၊ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိ 
လယ္ယာ လုပ္ကိုင္ေသာစနစ္အတြင္းသုိ႕လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းပံုစံလံုးဝအသစ္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာေပါင္းထည့္ႏိုင္ရမည္။

ေတာင္သူ၏အက်ဳိးသည္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ အၾကံေပးလုပ္ငန္း၏ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ လယ္သမားအေနႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို 
လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ သူ၏ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္မႈ၏ ရလဒ္ကို တာဝန္ယူရမည္။ ေရရွည္တြင္ ေတာင္သူသည္ 
သူ၏အေျခအေနကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို ႀကိဳတင္ တြက္ဆ၍ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔တြင္ အရည္အခ်င္း 
တိုးတက္လာရမည္ျဖစ္သည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိ္ ေအာင္ျမင္ေသာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးသည္ လယ္ယာကို လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအေနႏွင့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစ႐ုံသာမက ေတာင္သူမိသားစု၏ လူမႈစီပြားေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးအေပၚတြင္ပါ 
တန္ျပန္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေစပါသည္။ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဝန္ထမ္းသည္ ေဒသတြင္း လယ္ယာလုပ္ငန္းစနစ္ႏွင့္ ယဥ္ပါးရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ေတာင္သူမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္္ စိန္ေခၚေနသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္သိရွိထားရမည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္၅စုတာ ကာလအတြင္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အစိုးရတုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးစနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိခဲ့ပါ။ 
ေတာင္သူမ်ား အားေပးသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈပန္းတုိင္မ်ားအတြက္သာ အေလးထားခဲ့သည္။ 
ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းသည္ ဗဟိုမွ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အထက္မွေအာက္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ႏိုင္ငံပြင့္လင္းလာမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ 
၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္သီးႏွံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ဳိးလာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ေတာင္သူပါ၀င္ေသာတိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ ၊ ေတာင္သူဦးေဆာင္ေသာ တိုးခ်ဲ႕ 
ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုလာမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လာသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႕ ေတာင္သူအက်ဳိးသည္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
အားလံုး၏ ဗဟိုျဖစ္ရမည္မွာ မွန္ကန္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္ေသာ္လည္း ဤေလ့လာမႈတြင္ အဆိုပါ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း၌လည္း 
အတိုင္းအတာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ 

အခ်ိန္တိုအတြင္း သိသာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက လယ္သမားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ား၏ အမူအက်င့္အေပၚတြင္ ဆက္လက္႐ုိက္ခတ္မႈရွိေနလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ 
ေတာင္သူအၾကံေပး လုပ္ငန္း(EAS)၏ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အခန္းက႑

၂
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တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား၏ တန္ဖိုးကြင္းဆက္(၅)ခုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
သီးႏွံေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ စစ္တမ္းေကာက္ခံေသာ ေဒသတြင္ အသံုးျပဳသည္႔ သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးမႈပုံစံႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ LIFT-မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕၏          
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဆီဆိုင္တြင္ရွိေသာ ေမတၱာအဖြဲ႕သည္ ေဒသအတြင္းမွ 
စပ္မ်ဳိးေျပာင္းႏွင့္ အၿပိဳင္အဆုိင္ရွိေသာ ေတာင္ယာစပါးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို အေလးထားသည္။ အျခားဥပမာတစ္ခုအေနႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းမွ Terre 
des Hommesသည္ အပူပိုင္းဇုန္တြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမွာ အဓိကမဟုတ္ေသာ္လည္း ေရေလွ်ာ့ခ်သံုးခ်ႏိုင္ေသာနည္းပညာျဖင့္ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္သည္။ 

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သီးႏွံမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

•	 ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၏ အဓိကသီးႏွံအျဖစ္ ဆန္စပါးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဆီဆိုင္တြင္ အတိုင္းအတာ အနည္းငယ္အားျဖင့္ 
ေတာင္ယာစပါး၊

•	 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ စပ္မ်ဳိးေျပာင္း၊

•	 အပူပိုင္းဇုန္တြင္ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ အထူးသျဖင့္ ႏွမ္းႏွင့္ ေျမပဲ၊

•	 အပူပိုင္းဇုန္တြင္ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊

•	 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ကေလာ၊ ေအာင္ပန္းေဒသတဝိုက္တြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား။ 

၃.၁ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွ ဆန္စပါး

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအားျဖင့္ ဆန္စပါးသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကအက်ဆံုးသီးႏွံျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

•	 ၎ကို စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ဧကေပါင္း ၁၉ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ယင္းမွာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၃ပံု၁ပံုႏွင့္ ညီမွ်သည္။

•	 ထမင္းသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔အတြက္ (၇၀ ႏွင့္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား)အဓိက ေန႔စဥ္ အစာအာဟာရျဖစ္သည္။

•	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး-ဂ်ီဒီပီႏွင့္ အဓိကပို႔ကုန္ ဝင္ေငြတို႔တြင္ ဆန္စပါးသည္ သိသိသာသာ ပါဝင္ေနသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးေဂဟစနစ္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသည္ ႏိုင္ငံ၏ စပါးက်ီအျဖစ္ တင္စားေခၚေဝၚျခင္းခံရၿပီး စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူသည့္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚရွိ “LIFT-၏မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးုထုတ္လုပ္မႈအေပၚတြင္ အဓိကအေလးထားလ်က္ 
ရွိၾကသည္။

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္တြင္ ဆုိက္ကလုန္းနာဂစ္သည္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသကို တုိက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ အေရးေပၚအကူအညီမ်ားကို 
ဤေနရာတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားေနာက္ ေတာင္သူမ်ားကို ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို အျမန္ဆုံးစတင္ရန္မွာ 
ပထမဦးစားေပးျဖစ္ခဲ့သည္။

စီမံကိန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္  LIFTသည္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးထုတ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ခဲ့ျပီး ေအာင္ျမင္မႈလည္း ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ နာဂစ္အၿပီး အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး 
ကနဦးႏွစ္မ်ားမွသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတက္မႈအဆင့္ တက္လွမ္းရမည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာေသာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု(ဘိုကေလးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း)အတြင္းမွ အဓိကလုပ္ေဆာင္သည့္အဖြဲ႔မ်ားမွာ ေအာက္ပါ 
အတိုင္းျဖစ္သည္။

•	 အျပည္ျပည္ဆိုင္ဆန္စပါးသုေတသနအဖြဲ႔အစည္း(International Rice Research Institute-IRRI)သည္ ဆန္စပါးဆိုင္ရာ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္သုေတသန ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုေတသန အၾကံေပးအဖြဲ႔ (Consultative 
Group on International Agricultural Research-CGIAR)၏ အဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ IRRIသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

သီးႏွံတန္ဖိုးကြင္းဆက္(၅)ခုတြင္ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ ေတာင္သူအၾကံေပးလုပ္ငန္း၏ 

အေျခအေန

၃
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၁၉၆၅ေႏွာင္းပိုင္း(IRRI၊ ၂ဝဝဝ)မွစ၍ သမိုင္းေၾကာင္းမွတ္တမ္းရွိခဲ့ၿပီး IRRIဦးေဆာင္ေသာ/ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ 
ဆန္စပါးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားကို အလွဴရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကသည္(IRRI၊ ၂ဝ၁၅)။

•	 စိုက္ပ်ဳိးေရး သုေတသန ဦးစီးဌာန(Department of Agricultural Researc-DAR)သည္ အသံုးခ်သုေတသန အတြက္ အမ်ဳိးသား 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဤက႑တြင္ ဆန္စပါးသုေတသနအတြက္ IRRIႏွင့္ ႏွစ္ရွည္လက္တြဲခဲ့ေသာ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ 
(၎၏ေရွ႕မွအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ၂ဝဝ၄ခုႏွစ္တြင္မွ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ဗဟိုစိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသန-CARIအဖြဲ႔အားျဖင့္)။

•	 စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန(Department of Agriculture-DoA)သည္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အစိုးရ 
တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းကုိ္ အဓိက လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။  

•	 Deutsche Welthungerhilfe(WHH)/ Groupe de Recherche et d’echanges Technologiques (GRET)တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔အျဖစ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး WHHသည္ ဘုိကေလးႏွင့္ GRETသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းတို႔တြင္ 
အသီးသီးလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

•	 ရတနာဧရာ(Radanar Ayar)သည္ ဘိုကေလးတြင္ စပါးမ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အေလးေပး၍ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

•	 Proximity Designs သည္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ လပြတၱာတို႔ေတြ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

•	 ပုဂၢလိက႑တြင္ ဆန္စက္ပုိင္ရွင္္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး စက္ယႏၱရားထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ား အဓိကအားျဖင့္ 
ပါဝင္ပါသည္။

IRRIသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ၎၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆန္စပါးသုေတသန 
အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာ္ၾကားမႈတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေကာင္းစြာ ထာက္ခံအားေပး အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
တိုင္းေဒသအဆင့္သာမက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ပါ အဆင့္ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရရွိေနပါသည္။ 
IRRIသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ လက္တြဲခဲ့႐ုံသာမက စိုက္ပ်ဳိးေရးဦစီးဌာန (DoA1) ႏွင့္ပါ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေတြ႔အၾကံဳကို ရရွိထားပါသည္။

နည္းပညာသေဘာတရားအားျဖင့္ IRRIသည္ ဆန္စပါး တန္ဖိုးကြင္းဆက္တြင္ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ မ်ဳိးေရြးခ်ယ္ျခင္းမွသည္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ 
ႀကိတ္ခြဲျခင္းအထိ တက္ၾကြစြာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚမွ IRRI၏ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ဆန္စပါးမ်ဳိးပြားျခင္းတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း 
စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန)၏ မ်ဳိးေရြးခ်ယ္ျခင္းတြင္ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။ ဆန္စပါးမ်ဳိးပြားျခင္းသည္ ေရဆင္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသန၏ 
အဓိကအလုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း စပါးမ်ဳိးသစ္အမ်ားစုမွာ IRRIမွ တင္သြင္းပံ့ပိုးေပးေသာ ႏိုင္ငံျခားမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနသည္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ စပါးမ်ုဳိးသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ မ်ဳိးေစ့မ်ား 
ကို လံုေလာက္စြာမရရွိႏုိင္ျခင္းတို႔သည္ အဓိကအခက္အခဲျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ IRRIႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားသည္ မ်ဳိးကြဲမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ 
ေတာင္သူပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ နည္းလမ္းကို အသံုးခ်ၿပီး သ႐ုပ္ျပစုိက္ခင္းမ်ား ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ နီးကပ္စြာ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္သူပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ မ်ဳိးကြဲမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း(PVS)သည္ ေတာင္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းမွ အင္မတန္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ကို ထြက္ေပၚေစေၾကာင္း သက္ေသျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ PVSတြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အခန္းက႑သည္ လြန္စြာအေရးပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အရသာ၊ ခ်က္ျပဳတ္မႈပံုစံ အစရွိသည္တို႔ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာ ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကၿပီး ဤအခ်က္မ်ားသည္ 
ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ားအတြက္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ မ်ဳိးေစ့ပြားမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လ်က္ရွိၿပီး DARႏွင့္/သို႔မဟုတ္DoAတို႔ႏွင့္ 
ဤက႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ မ်ဳိးေစ့မ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လယ္သမားအမ်ားစု၏ ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းကို 
တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအာမခံမႈစနစ္(PGS)ကို GRETမွ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ PGS၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမွာ မ်ဳိးေစ့ ထုတ္လုပ္သူ 
မ်ားသည္ မ်ဳိးေစ့အရည္အေသြးကို ပ်က္စီးေစျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္ အတူတကြပူးေပါင္းလ်က္ မ်ဳိးကြဲမ်ားဖယ္ရွားျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔လံုးအတြက္ 
အရည္အေသြးႏွင့္ မ်ဳိးေစ့သန္႔စင္မႈကို အာမခံေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္ မ်ဳိးေစ့စစ္ေဆးျခင္းကို တာဝန္ယူၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ အေကၽြးအေမြးကိစၥမ်ားကို 
တာဝန္ယူပံ့ပိုးေပးသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မ်ဳိးသန္႕အဆင့္(၂)မ်ဳိးေစ့မ်ားကို ဝယ္လိုအားမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဤေလ့လာေရးကာလအတြင္း 
မ်ဳိးေစ့စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ တိုက္႐ုိက္ဝယ္ယူသူဦးေရ တိုးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ 
မ်ဳိးေစ့ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ လယ္သမားမ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ သက္ဆိုင္ရာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက ထုတ္ယူခဲ့ေသာ 
မ်ဳိးေစ့အခ်ဳိးသည္လည္း အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာက်ဆင္းလာခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ဳိးသည့္ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စပါးအထြက္တိုးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းစနစ္(SRI)၏ တစိတ္တေဒသျဖစ္သည့္ ပ်ဳိးလက္စ တစ္ပင္တည္း ေရႊ႕စိုက္ 
ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္းတို႔သည္ ျပန္႔ႏွ႔ံေနၿပီ ျဖစ္သည္။ စပါးအထြက္တိုးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းအတြက္ အနာဂတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ၾကီးထြားလာေနေသာ 
အလုပ္သမားျပတ္လပ္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ၿပီး ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လူသားလုပ္အားကို ေလွ်ာ့ခ်၍ စက္မႈလယ္ယာ အလားအလာကို 
အေလးေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

DoA၊ DAR၊ IPတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ IRRIသည္ ႏႈိင္းယွဥ္စမ္းသပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ျပကြက္မ်ားကို ဓာတ္ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္းႏွင့္ ေရသြင္း 
ေရထုတ္ျခင္းနည္းပညာမ်ားအတြက္ စီစဥ္ ပံုေဖာ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရိတ္သိမ္းၿပီး သိုေလွာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားစြာကိုလည္း 
စမ္းသပ္၊ သ႐ုပ္ျပခဲ့ၿပီး မ်ဳိးေစ့ဘဏ္မ်ားကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕တို႔မွ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ IRRIသည္ လယ္သမားမ်ားအားလံုးကို သ႐ုပ္ျပသမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစၿပီး “ေတာင္သူေန႕စဥ္မွတ္တမ္းမ်ား” ထားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ၎တို႔ေန႕စဥ္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရ 
သည္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းအတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ပါသည္။

1  ၂ဝ၁၂မတုိင္ခင္အထိ ၎ကို ျမန္မာ႔လယ္ယာလုပ္ငန္း  (MAS)ဟု ေခၚသည္။
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အတိတ္တြင္ Mercy Corpsႏွင့္ WHH တို႔သည္ ဆန္စက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၎တို႔၏ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ေခ်းေငြမ်ား 
ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဆန္စက္မ်ားက ၎တို႔ထံ လာေရာက္ေရာင္းခ်ေသာ ေတာင္သူမ်ားအား စပါးအခမဲ့သိုေလွာင္ခြင့္ကဲ့သို႔ေ
သာ ခံစားခြင့္အခ်ဳိ႕ သို႔မဟုတ္ တူညီေသာအဖိုးပမာဏကို ေက်းရြာ၏ လည္ပတ္ရန္ပံုေငြသို႔ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို 
ေပးရပါသည္။

တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ ေတာင္သူအၾကံေပးလုပ္ငန္း၏ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ား
ေလ့လာေရး စင္တာမ်ား
GRETသည္ ေလ့လာေရးစင္တာမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၎သည္ သ႐ုပ္ျပကြက္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္ကြင္း 
သင္တန္းေက်ာင္း နည္းလမ္းႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တိုးတက္မႈရွိေသာ လယ္သမားကို္ နည္းပညာအသစ္မ်ားေပါင္းစပ္ထားေသာ 
သ႐ုပ္ျပစုိက္ခင္းထူေထာင္ရန္ ေငြေၾကးအရ၊ နည္းပညာအရ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးဆန္းစစ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ 
စီမံကိန္းမွ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္၏ ပံုမွန္ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ထားရွိရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
ဤေလ့လာေရးစင္တာ၌ အျခားေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမားအေျမာက္အျမားကို စုစည္း၍ နည္းပညာမ်ားေလ့က်င့္သင္ယူျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို 
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္းမ်ားကိုပါ စီစဥ္ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

စီမံကိန္းမွ ရရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြအခ်ဳိးသည္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဧကဝက္သာရွိေသာ အစက္ခ်ေရေပးစနစ္သံုး 
လယ္ကြက္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈစရိတ္ ၇ဝရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ျမင့္မားသည္ဟု ထင္ရသည္။ အျခားလယ္သမားမ်ားထံမွ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ဤကဲ့သို႔ေသာ တို႔ခ်ဲ႕ေထာက္ပံျခင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ကို ေခတ္မီသစ္လြင္ေသာနည္းလမ္းကို 
အသံုးျပဳခြင့္ရေစေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ကိုုယ္ပိုင္ရင္းျမစ္မွာ လံုလံုေလာက္ေလာက္မရွိပါက ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ နည္းပညာသစ္မ်ား 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအတြက္ စီမံကိန္း၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ခြဲေဝရန္ စည္းမ်ဥ္းမရွိေသးပါ၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ 
သက္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈတြင္ ရွိေနမည့္ စြန္႔စားရႏိုင္ေခ်မ်ားႏွင့္အတူ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ရန္ သ႐ုပ္ျပသရန္မွာ 
အေရးႀကီးေၾကာင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း နည္းပညာလက္ခံအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေဒသခံအေသးစားေခ်းေငြအဖြဲ႔-MFIကဲ့သို႔ေသာ 
အျခားေငြေၾကးေထာက္ပံမႈ ရင္းျမစ္တခုခု ရွိေနသင့္ပါသည္။ GRETသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေသးစားေခ်းေငြကို ရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္အတူ စက္ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ားကို လယ္သမားမ်ား အရစ္က်ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ေထာက္ကူေပးသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံု ရင္းႏွီျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လယ္ယာအၾကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  
Proximity Designs သည္ ကနဦး၌ အသြားႏွစ္ဖက္ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို စတင္ခဲ့သည္။ ပထမအပိုင္းမွာ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဆားငန္ေရတိုးဝင္မႈမွ 
ကာကြယ္နုိင္မည္႔ တာေဘာင္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ လုပ္အားဖလွယ္ျခင္း အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ 
(ေတာင္သူအၾကံေပးလုပ္ငန္း Farm advisory service-FAS)ျဖစ္ၿပီး သီးႏွံစီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ေဝငွျခင္းျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအား 
ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္ သီးထပ္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေစခဲ့သည္။ စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းလံုးသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝန္းမွလည္း ၎တို႔၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု တိုးတက္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္ၾကသည္။ 
ေတာင္သူအၾကံေပးအစီအစဥ္ကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအေျချပဳ “ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ”အားျဖင့္လည္း ေထာက္ကူထားသည္။ ဤနည္းလမ္းကို 
Proximity Designs ၏ စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ား ျပင္ပတြင္ပါ လူသိမ်ားၿပီး သေဘာက်ေက်နပ္ၾကသည္။

မိသားစု လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေရးရာ အၾကံေပးျခင္း (MAFF၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အတိုေကာက္မွာ မ.လ.စ.က)
မ.လ.စ.က သည္ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားအေရးမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းကို အၾကံေပးကူညီျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လယ္ယာစီမံကြပ္ကဲျခင္းမွ ထုတ္လုပ္သည္အထိ လိုအပ္ေသာ ရႈေထာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား(ေျမယာ၊ လုပ္သား၊ သြင္းအားစု၊ ေငြေၾကး၊ သီးႏွံႏွင့္ တိရစာၦန္)အား လယ္ယာႏွင့္လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
စီမံခြဲေဝခ်ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ ေတာင္သူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားက မိမိတို႔၏ နည္းပညာႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ မ.လ.စ.က သည္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အေထာက္အကူျပဳအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳသည္။ 

လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အၾကံျပဳသူ၏ အကူအညီႏွင့္ လယ္ယာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဆန္းစစ္ျခင္းကုိ ကနဦးအေနျဖင့္ စတင္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ 
ေတာင္သူႏွင့္ အၾကံေပးတို႔၏ အနီးကပ္ေဆြးေႏြးျခင္းနည္းလမ္းအားျဖင့္ ေတာင္သူကိုယ္တိုင္ မိမိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို မိမိရယူေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္လာ ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။  ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္  ေတာင္သူမိသားစု၏ လိုအပ္ခ်က္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ၊ စြန္႕စားရမႈမ်ားေသာ ေျခလွမ္းႀကီးႀကီး 
ခပ္က်ဲက်ဲႏွင့္သြားျခင္း ဆိုသည္ထက္  ေျခလွမ္းစိတ္စိတ္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား အစဥ္အလိုက္ျဖစ္ထြန္းလာေစျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသစ္ျဖစ္ေသာ ဤခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ အထူးျပဳ “မ.လ.စ.က အၾကံေပး”တစ္ဦးအတြက္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေလ့က်င့္မႈအားကို 
လိုအပ္ၿပီး “အၾကံျပဳ အသားေပး”ျဖစ္ကာ အလံုးစံုျဖစ္၍ အဆင့္လိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကုန္အက် 
မ်ားျပားပါသည္။.

ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ မိသားစု ႏွစ္စုမွ ေလးစုအထိသာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ အလြန္နည္းပါးသည္ဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။ 
ထုိ႕အျပင္္ အစိုးရတုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဝန္ထမ္းက ကာလလယ္တြင္  ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းအတြင္းသို႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိႏိုင္၊ မရွိႏိုင္မွာ 
ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေက်းရြာတစ္ရြာအတြက္ လက္ရွိအေနအထားအရ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူအိမ္ေထာင္စုမ်ားက စီးပြားေရးဆန္ဆန္ 
ထုတ္လုပ္လာေစရန္ ပထမဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေျခလွမ္းမွာ ႐ုိးရွင္းေသာ မွတ္တမ္းေကာက္ယူထိန္းသိမ္းမႈပံုစံျဖစ္ျပီး၊ ၎ေနာက္ လယ္ယာ 
လုပ္ငန္းအတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းတြင္ တစ္အိမ္ေထာင္လံုး၏ ဝင္ေငြ၊ထြက္ေငြစာရင္း မွတ္တမ္းကို ထားရွိလာရပါမည္။ 
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ မ.လ.စ.က ကို က်ယ္ျပန္႕ေသာအတိုင္းအတာႏွင့္ မိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပထမေျခလွမ္းကို မလွမ္းမီ ဒုတိယေျခလွမ္းကို 
ဦးစြာလွမ္းျခင္းဟု ယူဆႏို္င္သည္။
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ရပ္ရြာ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စင္ျမင့္ (CAEDP)
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ “သမဝါယမ”ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ တစ္စိတ္ေဒသျဖစ္ၿပီး အထကမ္ွ 
ေအာက္သို႔ဆိုသည့္ပုံစံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာမည္ေကာင္းမရခဲ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဤကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
(LIFT၊၂ဝ၁၃) 

CAEDPမ်ားသည္ ရပ္ရြာပိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်းရြာ ၂ရြာမွ ၆ေျခာက္အထိ တာဝန္ယူေပးႏိုင္ကာ WHH/ GRETတို႔မွ 
စီမံလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ကနဦးတြင္ CAEDPအဖြဲ႔ဝင္ လယ္သမားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးရာသီအစတြင္ သြင္းအားစုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
အမ်ားအျပားဝယ္ယူ၍ ၎တို႔၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံသို႔ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ကို အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ လယ္သမားမ်ားစီမံလုပ္ေဆာင္ေသာ သြင္းအားစု(ကုန္ၾကမ္း)အေရာင္းဆိုင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို ထူေထာင္လာၾကၿပီး 
အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သူမ်ားကိုပါ ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေရာင္းခ်ေပးလာႏိုင္သည္။ ဤအဆင့္တြင္မူ အဆိုပါဆိုင္မ်ားသည္ အေၾကြးဝယ္စနစ္ျဖင့္ 
မေရာင္းခ်ေတာ့ပါ။

ဤဒုတိယမ်ဳိးဆက္ CAEDPမ်ားအတြက္ ျမင့္မားေသာ ပံုေသစရိတ္(အထူးသျဖင့္ လစာ)ႏွင့္ လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္တိုု႔ေၾကာင့္ ဝင္ေငြဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား 
ရွိေနသည္။ အျခားတဖက္တြင္ ပုဂၢလိကၿပဳိင္ဖက္မ်ားက ေဈးႏႈန္းျမင့္ျမင့္ႏွင့္ေရာင္းေသာ္လည္း အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ အေျခခံ 
လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေသာ အေျမာက္အျမားဝယ္ယူထားျခင္းကို ဆက္လက္လက္ခံလ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိေနေသာ ပုဂၢလိကက႑မွ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းထက္ CAEPDမ်ားက ပိုမိုထိေရာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ သစ္လြင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔ေဖာ္ထုတ္ 
ႏိုင္ေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္စဥ္းစား၍ မူဝါဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

WHHသည္ ေဈးကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သြင္းအားစုမ်ား၊ စုေပါင္းသိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ စပါးႏွင့္စက္ပစၥည္းကိရိယာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ 
အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနေသာ CAEPD ၆ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စက္ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးျခင္းသည္ အႀကီးအက်ယ္္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိသလို၊ ပုဂၢလိက ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ အစားထိုးႏိုင္သည္အထိ တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတန္အသင့္ ျပည့္စံုေသာ 
လယ္သမားသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လယ္ယာလုပ္ငန္းၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ စက္ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည္။

သမဝါယမလယ္ယာစက္ကိရိယာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ားပိုင္မ်ားကုိ အမ်ားမွစုေပါင္းစီမံရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စက္ကိရိယာမ်ား ရွိေနၿပီးျဖစ္သျဖင့္ 
ဖက္စပ္၍ေသာ္၎  သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးပိုင္အေနႏွင့္ေသာ္၎ စီမံမႈျပဳႏုိင္ပါသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္  ဘီးႏွစ္ဘီးပါ 
လယ္ထြန္စက္မ်ားကို ဝယ္ထားၾကၿပီး ၎တို႔ကို ကုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရန္အတြက္  ေတာင္သူတစ္ဦးထံ ဦးစြာတာဝန္ေပးအပ္ထားသည္။ 
အျခားေတာင္သူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အဆုိပါေတာင္သူမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည့္ပုံစံကိုမူ  
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေကာ္မတီမွ ညိႇႏႈိင္းစီမံေပးပါသည္။

လက္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တတ္ႏုိင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာ 
ေတာင္သူငယ္မ်ားၾကား ဝင္ေငြကြာဟခ်က္ႀကီးမားမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ စက္ကိရိယာမ်ားကို ေတာင္သူအမ်ားစုထံ ေဈးရင္းမွ်ျဖင့္ ေထာက္ပံ့၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။

သမဝါယမမ်ားႏွင့္ ၎နည္းတူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႕ရျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရားမွာ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူ အမ်ားစုရွိ္ေသာ  ရပ္ရြာမ်ား၏ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး/ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ စစ္မွန္၍ ကိုယ္ထူကိုယ္ထႏွင့္ ေစတနာ 
အေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ေသာ သမဝါယမမ်ား၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားမွာ အလြယ္တကူ မရရွိႏိုင္ပါ။ လုပ္ငန္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အဟန္႔အတားမ်ားမွာ အျမားအျပားရွိေနသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးယူရၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း 
လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ အားေပးျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းတြင္  ထိေတြ႔ပါဝင္ေစျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ 
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းအေပၚ အေတြးအျမင္မ်ားတြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ ေငြစာရင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊ အေၾကြးဝယ္ျခင္းႏွင့္ လက္ငင္းဝယ္ယူျခင္း၏ 
နည္းဥပေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးအေျခခံပညာမ်ားကို ေလ့လာလာရမည္ ျဖစ္သည္။

EASပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
လက္တြဲပူးေပါင္းျခင္းအား အဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္  သတင္းအခ်က္အလက္ အစဥ္အဆက္မျပတ္ ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ ဘိုကေလး 
စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ - Bogale Agricultural Technical Working Group (BATWG)ကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ DoAႏွင့္ IRRIအျပင္ 
မိတ္ဖက္မ်ားပါ ပါဝင္လ်က္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ စီမံကိန္းက႑အသီးသီးတို႔မွ 
အဓိက ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအားကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားက အစိုးရႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းတို႔၏ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး 
လုပ္ငန္းအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကုိလည္း BATWGတြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းထားလိုက္ပါသည္။ က်န္ရွိေနေသာ စိတ္ေခၚခ်က္ တစ္ရပ္မွာ 
သီးႏွံကာကြယ္ေရး ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ရွိတြင္ ပုဂၢလိကက႑လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ စီမံကိန္းက႑တို႔ႏွင့္ 
သိသိသာသာ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။ (ဥပမာ - သ႐ုပ္ျပ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စမ္းသပ္ကြက္မ်ား ပံုစံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔တြင္ ျဖစ္သည္။)

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေျမာက္ပိုင္းေနရာမ်ားတြင္ ေရခ်ဳိမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိသျဖင္ ့သီးထပ္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ (ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ 
ပဲတီစိမ္း စိုက္ပ်ဳိးျခင္းက အက်ဳိးအျမတ္ပိုမိုရရွိေနေသာ္လည္း) ေႏြစပါးကုိတုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိသည္။ ဤအခ်င္းအရာသည္ လယ္သမားမ်ားအေန 
ႏွင့္ ေႏြစပါးကို ကူးေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးၾကသည့္အခါ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ သီးႏွံကာကြယ္ေရးနည္းစနစ္မ်ားကို ေကာင္းစြာမသိရွိၾကေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနသည္။ ဆန္စပါးသည္ မိုးရာသီတြင္ အမွန္တကယ္ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးသင့္သည့္ သီးႏွံျဖစ္ေသာ္လည္း ေႏြရာသီတြင္ အျခားေသာ သီးႏွံမ်ားကို 
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တုိးခ်ဲ႕ပညာပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားက လစ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ေပ။ ေတာင္သူမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အဓိကအခ်က္မွာ စြန္႕စားရဖြယ္ရွိသည့္အခ်က္ 
ျဖစ္ျပီး ၄င္းမွာ ေတာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ျမင့္ျမင့္မားမားရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ အျမဲတမ္းလက္ခံမက်င့္သံုး 
ၾကသနည္းဆုိသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္သူအမ်ဳိးအမ်ဳိးတုိ႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ဆန္စပါးတန္ဖိုးကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ ထူးျခားေသာေအာင္ျမင္မႈအက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေသာ အျခားအခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ

•	 မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အမ်ားစုသည္ ၎ေဒသတြင္ ကာလအတန္ၾကာ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္အေတြ႔အၾကံဳရွိထားသူမ်ားျဖစ္ျခင္း

•	 လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္မ်ားသည္ ဘိုကေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းႏွင့္ လပြတၱာစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဓိကထား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

၃.၂ အပူပိုင္းဇုန္ရွိ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏွမ္းႏွင့္ ေျမပဲ
အပူးပိုင္းဇုန္ရွိ မိတ္ဖက္မ်ားမွ တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ TdH Italiaသည္ “ေျမယာမဲ့မ်ားႏွင့္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမမဲ့ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း ႏွင့္ 
အျခားေရေခၽြတာေသာ နည္ပညာမ်ား(SOW IT)”ဟူေသာ စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ စီမံခ်က္မ်ား၏ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္း
မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ရွိေနၿပီး စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေသာ ေရနံေခ်ာင္းတြင္ ဦးတည္ထားေသာ အက်ဳိးျပဳခံမ်ားသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား(အမ်ား
အားျဖင့္ အစိမ္းေရာင္အရြက္မ်ား)ကိုသာ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။

အျခား မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ HelpAgeမွ ဦးေဆာင္သည့္ မလႈိင္ၿမိဳ႕မွ စုေပါင္းအဖြဲ႔သည္ “မွ်တေသာ၍ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
အားျဖင့္ စီးပြားေရးအရထိခိုက္လြယ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း(REVEAL)”ဟူေသာ စီမံခ်က္အားျဖင့္  က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း “လယ္ယာထုတ္ကုန္ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုဝင္ေငြတိုးပြားျခင္း”သည္ စီမံခ်က္၏ ရလဒ္ ၆ခ်က္မွ 
တစ္ခ်က္အျဖစ္သာပါဝင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီမံခ်က္သည္ ေက်းလက္အေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား၏ အင္အားေတာင့္တင္းျခင္းအေပၚတြင္ 
အေလးထားေလ့ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ဦးတည္ေက်းရြာ၏ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ-VDC မ်ားကို အေလးထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
၎တို႔အား “ေပါင္းစည္းရပ္ရြာလႈပ္ရွားမႈးစီမံခ်က္မ်ား”အတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။

ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ခံေသာအခ်ိန္တြင္ ေဖာ္ျပပါ မိတ္ဖက္ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးသည္ ဆီထြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးျခင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္မရွိပါ။ သုိျဖစ္၍ 
ဤေရးသားေနေသာအခန္း၏ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနေသာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္  စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ အပူပိုင္းဇုန္ေက်းရြာ(၈)ရြာမွ 
လယ္သမားမ်ားထံမွလည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ထုတ္ေဝထားေသာ စာေပမွတ္တမ္းမ်ားလည္း ရယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ မိတ္ဖက္ႏွစ္ဖြဲ႔ထံမွ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ အကန္႕အသတ္အတိုင္းအတာအတြင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္အသုံးခ်သည့္ ေျမဧရိယာအရ ႏွမ္းႏွင့္ေျမပဲသည္ ဆန္ႏွင့္ ပဲစိုက္ပ်ဳိးျခင္း အေနာက္တြင္မွ တတိယႏွင့္ စတုတၳေနရာကို 
ရရွိသည္။ ႏွမ္းအထြက္ႏႈန္းသည္ အနည္းငယ္ျမင့္မားၿပီး ေျမပဲအထြက္ႏႈန္းမွာမူ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာပ်မ္းမွ်ႏႈန္းေအာက္တြင္ ရွိေနပါသည္။ 
ယခင္ကရရွိခဲ့ေသာ အထြက္ႏႈန္းတိုးျခင္းသည္ တစ္ဧကအထြက္ႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ဆုိသည္ထက္  စိုက္ပ်ဳိးေျမဧရိယာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းေၾကာင့္ 
အဓိကတိုးျမင့္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနလက္ေအာက္မွ “ဆီထြက္သီးႏွံ သုေတသနစုိက္ကြင္း”ကို္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ မေကြးတြင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မ်ဳိးေစ့မ်ားျဖန္႔ေဝမႈတြင္ သိသာေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ။ လယ္သမားမ်ားသည္ 
ဝယ္လိုအားေပၚတြင္ မူတည္၍သာ မ်ဳိးေစ့ပမာဏမ်ားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေသာ ဤသုေတသနစိုက္ကြင္းတည္ရွိေနေၾကာင္းကို မသိၾကပါ။ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတို႔အၾကားတြင္ လံုေလာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာမရရွိျခင္းကလည္း အဓိကျပႆနာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စုိက္ကြင္းတာ၀န္ခံအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခံခဲ့သည္။ အျခား 
အဟန္႔အတားတစ္ခုမွာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံေလ့မရွိပါ။ အဆိုပါ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ လယ္ယာအၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား မရွိပါ။ ဤအခ်က္မ်ားအားလံုးသည္  
ေတာင္သူႏွင့္ အစိုးရတုိးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္း၏ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ ယံုၾကည္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ ပထမဦးဆံုး 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မွာ သုေတသနစိုက္ကြင္းမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ျခံမ်ားသည္ အနီးတဝိုက္မွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ႐ုိးရွင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရး 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ပံုေဖာ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စတင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား 
ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ေစေသာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း ပုိမိုနားလည္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ား 
ႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားမွ ဆက္ဆံေရးကို ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ပထမဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ 

မလႈိုင္ၿမိဳ႕တြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔သည္ မ်ဳိးေစ့ျဖန္႔ေဝျခင္း(အထူးသျဖင့္ ႏွမ္းမ်ဳိးေစ့)ကို တစ္ၿမိဳ႕ထဲရွိ“ဗဟုိစိုက္ပ်ဳိးေရးျခံ”မွ ရယူၿပီး နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

•	 ဗဟုိျခံအနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ဤျခံတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္သာမက လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ မ်ဳိးေစ့၏ အရည္အေသြးႏွင့္ သန္႔စင္မႈကို ယံုၾကည္ၾကသည္။

•	 တာ၀န္မွအနားယူသြားေသာ ျမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးမွဴးေဟာင္းသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕၏ မလိႈင္ၿမိဳ႕ စီမံကိန္း႐ုံးတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ 
တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ဤဥပမာအားျဖင့္  မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေတာင္သူမ်ားတိုက္႐ုိက္ပါဝင္မႈရွိမွသာ အစိုးရဌာနမွ မ်ဳိးေစ့မ်ားကို ယံုၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္၊ 
ယင္းမွာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရွိ စုေပါင္းအာမခံမ်ဳိးထုတ္နည္း ႏွင့္ စုေပါင္းပါဝင္ မ်ဳိးေရြးခ်ယ္မႈနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ စပါးမ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအဆင့္အေနႏွင့္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚတြင္ ယံုၾကည္အားထားမႈမွာ အလြန္နည္းပါးေနျခင္းျဖစ္သည္၊ 
ဤစနစ္သည္္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရင္းႏွီးမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္းျဖင့္သာ အျပည့္အ၀စိတ္ေက်နပ္မႈကုိ ရရွိေစသည္။
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မိတ္ဖက္အဖြဲ႕၏ စီမံကိန္းသည္ မ်ဳိးေစ့ဘဏ္မ်ား(အဓိကအားျဖင့္ ႏွမ္းႏွင့္ ဆန္မ်ဳိးေစ့မ်ားအတြက္) တည္ေထာင္ျခင္းကို ကူညီေထာက္ပံေပးခဲ့သည္။ 
ထို႔ျပင္ဇီဝေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ သြင္းေရကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ အသုံးခ်ေရးဆုိင္ရာနည္းနည္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။ စီမံကိန္းသည္ 
ေတာင္သူသင္တန္းေက်ာင္း နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဤနည္းလမ္းကို မည္ကဲ့သို႔အသံုးခ်ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိခဲ့ပါ။ 

စီမံကိန္းအစီရင္ခံစာအရ ေတာင္သူသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးပညာေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႕(မ်ဳိးေစ့ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
မွသည္ သဘာဝပိုးသတ္ေဆး ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မႈိထုတ္လုပ္ျခင္းအထိ)လွပါသည္။ သို႕ရာတြင္ တက္ေရာက္သည္႔ ပါဝင္သူေတာင္သူမ်ားက 
၎တို႔ေလ့လာခဲ့ရေသာ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္မွာ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ  “သင္တန္းကာလအတြင္း 
လုံလာက္ေသာ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္္မႈမ်ားမရရွိခဲ့ေသာေသာေၾကာင့္” ျဖစ္သည္။

မလႈိင္ၿမိဳ႕တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္ ေျမပဲမ်ဳိးသစ္မ်ားကို သ႐ုပ္ျပသမႈမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ 
ေက်းရြာ မ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ အဆိုပါအေၾကာင္းကို သတိမျပဳမိေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

ယင္းကုိေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရသုေတသနကြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ သ႐ုပ္ျပသမႈ အစီအစဥ္မ်ားမွ ရလဒ္မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားက 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခဲသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ေတာင္သူ႕စုိက္ကြင္းမ်ားအတြင္းတြင္ သ႐ုပ္ျပသမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ 

ျမန္မာ့ၾသဘာ(AWBA)၊ ေ၇ႊျခေသၤ့(Golden Lion) ႏွင့္ ဒိုင္းမြန္းစတား(Diamond Star)စသည့္ ပုဂၢလိကဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ဓာတု 
ပိုးသတ္/ေပါင္းသတ္ေဆး ကုမၸဏီမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ားသည္လည္း အပူပိုင္းဇုန္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ လွည့္လည္သြားလာလ်က္ရွိပါသည္။ 
သြားေရာက္ႏုိင္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ အင္အားသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ စီးပြားအရ အလားအလာရွိႏုိင္မႈေပၚတို႔ 
အေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိပါသည္။

အပူပိုင္းဇုန္ရွိ စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆီထြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးျခင္းအတြက္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မူသည္ 
ေတာ္ေတာ္ကုိနည္းပါးေနပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္ခ်က္မ်ားအရ သီးႏွံကာကြယ္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ “ႏွမ္း” အတြက္ စိန္ေခၚခ်က္ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာသိလာရပါသည္။ မၾကာခဏ ၾကားေနရသည္မွာ  အင္းဆက္္မွသယ္ေဆာင္လာေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုးသည္ 
ေျခာက္ေသြ႕ကာလ တာရွည္ေသာႏွစ္မ်ား၏ မုိးတြင္းမွာပင္ စိုက္ခင္းတစ္ခုလံုးကို အလြယ္တကူပင္ပ်က္စီးေစပါသည္။ TdH Italiaသည္ 
ဤျပႆနာကို သတိထားမိၿပီး ေျဖရွင္းေပးလိုသည္။

ႏွမ္းေတာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားကို ေဈးကြက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းတြင္ စြမ္းရည္ရွိၾကပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ-  ၎တို႔သည္ 
ေဈးမွန္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရမည့္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ေကာင္းစြာသိရွိသကဲ့သုိ႕ ၎တုိ႔၏ သီးႏွံမ်ားကို ကုန္သည္မ်ား/ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသုိ႕ 
ေရာင္းခ်ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း၌ရွိေသာ ဆီႀကိတ္ခြဲစက္ တစ္ခုခုဆီသို႔ တိုက္႐ုိက္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၃.၃ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး
စိုက္ပ်ဳိးေျမေနရာ အေျခအေနေပးမႈေပၚမူတည္၍ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပဲစဥ္းငံုတို႔ကို ဒုတိယႏွင့္ ပဥၥမေျမာက္ဦးစားေပး ေကာက္ပဲသီးႏွံအျဖစ္ 
စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအေက်ာ္က ကုန္သြယ္မႈလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ ၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ျပည္တြင္းပဲေဈးႏႈန္းသည္္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေစ်းႏႈန္းနီးပါး ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္  ပဲမ်ဳိးစုံစုိက္ပ်ဳိးသည့္ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕မႈမွာ အၾကီးမားဆုံး 
ျဖစ္ခဲ့သည္။(ဖူဂ်ိတာ၊ ေက-Fujita, K.၊ ၂ဝဝ၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  အိႏၵိယအေျခစုိက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအပူပုိင္းဇုန္ သီးႏွံသုေတသနအဖြဲ႔ (International Crops Research Institute for the 
Semi-Arid Tropics – ICRISAT)ႏွင့္  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳခဲ့သည္။ ယင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပဲသုံးမ်ဳိးျဖစ္သည့္ 
ပဲစဥ္းငုံ၊ ကုလားပဲႏွင့္ ေျမပဲသီးႏွံတုိ႔၏ ဗီဇဆုိင္ရာျမွင့္တင္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ (ICRISAT ၂ဝ၁၁)

၂ဝဝ၇-၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရသည္ ၾသစေၾတးလ် အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစုိက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဗဟုိ Australian Centre 
for International Agricultural Research (ACIAR) ႏွင့္ (ICRISAT)တို႔ အတူ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အပူပိုင္းဇုန္၌ 
ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ လယ္သမားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း” စီမံကိန္းကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ 
ေပးခဲ့သည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေက်းရြာမ်ဳိးေစ့ဘဏ္မ်ားး၊ စရိတ္နည္းေသာ သီးႏွံထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သီးႏွံကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ဆိုင္ရာ 
စမ္းသပ္ကြက္မ်ားတုိ႔ ထူေထာင္ျခင္း၊ စုေပါင္းပါဝင္မ်ဳိးေရြးခ်ယ္ျခင္း (PVS)၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္မႈ၊ သိုေလွာင္ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ေတာင္သူ႕စုိက္ခင္းတြင္ မ်ဳိးေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ စုစုေပါင္း(၅၄ဝ) ကုိ ကုလားပဲ၊ ပဲစဥ္းငံုႏွင့္ေျမပဲ - ပဲသံုးမ်ဳိးအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ (ACIAR၊၂၀၁၁)။ 
စီမံကိန္းတြင္ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးအပိုင္း သိသိသာသာပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တမ္းေကာက္ခံစဥ္တြင္ လယ္သမားမ်ား၊ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔မဟုတ္ မေကြးမွ ဆီထြက္သီးႏွံ မ်ဳိးေစ့သုေတသနစင္တာတို႔မွ ဤစီမံကိန္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုမႈမရွိပါ။ 
ဤစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိထားမိမႈ နည္းပါးရျခင္းအေၾကာင္းမွာ မေပၚလြင္ပါ။ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ-
JICA အကူအညီႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ “အပူပိုင္းဇုန္ ေရေခၽြတာစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာ(WSAT)”စီမံကိန္းမွ  ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ားကို ဆီထြက္သီးႏွံ သုေတသနစင္တာတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရေသာ္လည္း ၎စီမံကိန္း၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မရရွိႏိုင္ခဲ့ပါ။ 
အပူပိုင္းဇုန္ေလ့လာခ်က္အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အဓိကစိုက္ပ်ဳိးေသာ ပဲမ်ားမွာ - ကုလားပဲ၊ ပဲစဥ္းငံု၊ ပဲတီစိမ္းႏွင့္ 
ပဲေထာပတ္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ မ်ဳိးေစ့ျဖန္႔ေဝမႈသည္ ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း HelpAgeပူးေပါင္းအဖြဲ႔ သည္ ပဲစဥ္းငံုမ်ဳိးေစ့ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးပြာမ်ားျခင္းတို႔ကို အတိုင္းအတာတခုအထိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္ ပဲမ်ဳိးစုံ 
စို္က္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမွ် တင္ျပခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ပဲမ်ဳိးစုံအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ အားနည္းပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပဲမ်ဳိးစုံစုိက္ပ်ဳိးျခင္းသည္ ေလထုထဲမွ 
ႏိုက္ထ႐ုိဂ်င္ဓာတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္္အသံုးျပဳႏိုင္သည္ ့စြမ္းအားရွိျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာလိုအပ္မႈမွာ နည္းပါးသည္။ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ပဲမ်ဳိးစုံ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ျခြင္းခ်က္တခုအေနႏွင့္ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္ ပဲစဥ္းငုံစုိက္ပ်ဳိးေရးမွလြဲ၍ အဓိကဖ်က္ပုိးက်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထြေထြထူးထူး 
မၾကားသိခဲ့ရပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ပဲမ်ဳိးစုံစိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ဓါတုသြင္းအားစုလိုအပ္ခ်က္သည္ လက္ရွိတြင္ အလြန္နည္းပါးေနပါသည္။

ပဲမ်ဳိးစုံေရာင္း၀ယ္ေရးမွာ ေဒသတြင္းရွိ မ်ားျပားလွေသာ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္သာျဖစ္ျပီး ကုန္သည္မ်ားသည္ စုိက္သမွ်ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလ်က္ရွိသည္။ ပဲမ်ဳိးစုံသီးႏွံသည္ သိုေလွာင္ရ လြယ္ကူသည့္အေလ်ာက္္ ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ 
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ေရာင္းခ်မႈကို ၎တို႔ေငြလိုအပ္ခ်က္အရသာ ခြဲထုတ္ေရာင္းခ်ၾကၿပီး က်န္ရွိေသာပဲကို ေနာင္ေဈးေကာင္းရရွိျခင္းအေပၚမူတည္၍  နည္းနည္းစီ 
ခြဲထုတ္ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ေတာင္သူမ်ားတြင္ သိုေလွာင္႐ုံမရွိသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ေဈးအနီးအနားတြင္ တည္ရွိေသာ ကုန္သည္တို႔၏ ကုန္ေလွာင္႐ုံမ်ားတြင္ သိုေလွာင္ 
ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ေတာင္သူမ်ားက ပဲေစ်းတက္ခ်ိန္အထိ ကုန္သည္မွ ေငြေပးေခ်သည္ကုိ ေစာင့္ဆိုင္းၾက ရသည္။ ကုန္သည္က အခြင့္အေရး 
ေပၚသည့္အေလ်ာက္ ေတာင္သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုမယူဘဲ ကုန္ပစၥည္းကို ထုတ္ေရာင္းခ်ႏို္င္္ေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ သုိေလွာင္မႈႏွင့္ 
သေဘာတူညီမႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကာလရွည္ၾကာေသာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမ်ဳိး ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္္။

အထူးသျဖင့္ ဆီဆိုင္တြင္ ပဲစဥ္းငံုသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ျဖစ္ၿပီး လုပ္သားႏွင့္ အျခားသြင္းအားစု လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း နည္းပါးသကဲ့သုိ႔ 
ျပန္ရေငြမွာလည္း ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင္႔ တန္းတူ သို႔မဟုတ္ ပိုမို၍ရရွိတတ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကာလ တိုေတာင္းၿပီး ပံုမွန္ရာသီဥတု 
တြင္ ပန္းႏွမ္းကို ဆက္လက္စုိက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္။

ပဲစဥ္းငံု စိုက္ပ်ဳိးရာ၌ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ေရာဂါပိုးမ်ားက်ေရာက္တတ္မႈေၾကာင့္ ၎ကို ႏွစ္ရွည္သီးႏွံအျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမွာ လတ္တေလာတြင္ 
အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ 

ဤတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း အပူပိုင္းဇုန္အတြင္းမွ စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ဆီဆုိင္တို႔တြင္ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးစိုက္ပ်ဳိးျခင္း အတြက္ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းပံ့ပိုးေပးမႈမွာ အတန္ပင္နည္းပါးေနပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားအရ ပဲစဥ္းငံု စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ 
သီးႏွံကာကြယ္္ေရးမွာ အဓိက ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိလာရပါသည္။ ပဲမ်ဳိးစုံသီးႏွံကုိ သြင္းအားစုအနည္းငယ္သာလိုအပ္ျပီး   
အရင္းအႏွီး အနည္းငယ္သာလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ စရိတ္နည္းေသာ သီးႏွံအျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။

၃.၄ ေျပာင္း

ဆီဆိုင္တြင္ ေျပာင္းသည္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာေအာင္ ဝင္ေငြေကာင္းသီးႏွံျဖစ္ခဲ့သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ CP(ယိုးဒယား) 
ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးမွ Silver Doveတို႔ ထုတ္လုပ္ေသာ ေျပာင္းမ်ဳိးသစ္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ေျပာင္းကို ၄၇ဝ,ဝဝဝ ဟတ္တာ ခန္႔ရွိၿပီး 
စိုက္ပ်ဳိးဧရိယာအရ ႏိုင္ငံတြင္ သတၱမေျမာက္ အစိုက္ပ်ဳိးဆံုးသီးႏွံျဖစ္သည္။

ဆီဆိုင္တြင္ရွိေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မွာ ေမတၱာဖြ႔ံၿဖိဳေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (METTA)အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ၂ဝဝ၁ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေတာင္သူကြင္း 
သင္တန္းေက်ာင္း ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းကို ပထမဆံုးသုံးေသာအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာသည္ ဤစီမံကိန္းတြင္ ေတာင္ယာစပါးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို 
အားေပးခဲ့ၿပီး ယခင္စီမံခ်က္တစ္ခုတြင္လည္း ႏွစ္ရွည္သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပပါခ်ဥ္းကပ္္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ 

ေတာင္ယာစပါးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို ေတာင္သူမ်ားလက္ခံက်င့္သုံးျခင္းတြင္ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းကို ေက်ာ္လြန္သည့္္ အျခားျပင္ပမွ အခ်က္မ်ားကလည္း 
ၾကီးမားေသာအတုိင္းအတာႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိပါသည္။ ေျပာင္းသည္ ပုံမွန္စုိက္ေနက် ဝင္ေငြရသီးႏွံျဖစ္ျပီး ေတာင္ယာစပါးထက္ စီးပြားေရးအရ 
ျပန္ရႏႈန္း သိသိသာသာျမင့္မားပါသည္။  လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္လည္း နည္းပါးသည္။ ဥပမာ - ေပါင္းသင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူ၊ ျမန္ဆန္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
၎၏ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ၏ေတာင္းဆုိခ်က္အရ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းရရွိႏိုင္ရန္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အေျမာက္အျမားသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေျပာင္းစိုက္ပ်ုဳိးမႈ 
အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမွာ ေတာင္ယာစပါးထက္ သိသိသာသာ ျမင့္မားပါသည္၊ ေခ်းေငြျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးသည္ဆုိပါက အလြန္ကုန္က်စရိတ္ 
ၾကီးေသာထုတ္လုပ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာေသာ ဝမ္းစာဆန္ကို လက္လွမ္းမီဝယ္ယူႏိုင္သည္႔ ေတာင္သူမိသားစုမ်ားက စပ္မ်ဳိးေျပာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရးဘက္ကုိ အာရုံထား 
ႏုိင္ၾကေသာ္လည္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႕ ဝမ္းစာဆန္အတြက္ အဖုိးႏႈန္းသက္သာေသာ ဆန္၀ယ္ယူရရွိရန္လက္လွမ္းမမီေသာ ေတာင္သူမ်ားအတြက္မွာမူကား 
ေတာင္ယာစပါးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ေဒသအတြက္ ကိုက္ညီသင့္ေတာ္ေသာ မိတ္ဖက္ျဖစ္ျပီး  ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကိုကား 
အားေပးေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ဳိး မရွိေပ။ ဆီဆိုင္ရွိ ေက်းရြာအမ်ားစုမွာ ပအိုဝ့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသအတြင္း၌ ရွိေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ 
အျခားဌာနမွ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဤေက်းရြာမ်ားဆီသို႕ သြားေရာက္ေလ့မရွိပါ။စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
ပအုိဝ့္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ လံုျခံဳမႈရွိသည္ဟု မခံစားရပါ။

ေျပာင္းမ်ဳိးသစ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္မွ ခုႏွစ္ႏွစ္ခန္႔တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္က ပအိုဝ့္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔အစည္း ( Pa-O National 
Organisation- PNO)မွ တက္ၾကြစြာ လႈံ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရြာတစ္ရြာမွ အိမ္နီးခ်င္းရြာမ်ားဆီသို႔ အသီးသီး ျပန္႔ႏွံ႔သြားျခင္းျဖစ္သည္။ 
မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ သြင္းအားစုမ်ားကို ဆီဆိုင္တြင္ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ၿပီး ထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ား ကိုလည္း ၿမိဳ႕တြင္း၌ပင္ အလြယ္တကူ 
ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။ ေဈးေကာင္းရရွိရန္ ရာသီအေစာပိုင္း ၾသဂုတ္လတြင္ ေျပာင္းကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ရမည္(ဆီဆိုင္တြင္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ
မ်ားသည္ ေဈးကြက္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေစာၾကသည္) သို႔တည္းမဟုတ္ အခ်ိန္ေနာက္က်၍ ဧၿပီလတြင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
သိုေလွာင္႐ုံမ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။

ေဒသအတြင္းတြင္ စပ္မ်ဳိးေျပာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာဂါႏွင့္ ဖ်က္ပိုးက်ေရာက္မႈအစီရင္ခံခ်က္မ်ား ထူးထူးျခားျခားမရွိပါ။ ေလလ့ာခဲ့ေသာ 
ေက်းရြာတစ္ရြာမွ ေတာင္သူမ်ားက ၎တို႔သည္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေခ်ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေျပာင္းမ်ဳိးသစ္ႏွင့္ ေတာင္ယာစပါး အပါအဝင္ သီးႏွံအစံုကို 
စိုက္ပ်ဳိးၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

အစိုးရဘက္မွ သို႔မဟုတ္ LIFT၏ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားမရွိျခင္းေသာ္လည္း ဝင္ေငြေကာင္းျခင္း၊ သြင္းအားစု 
လံုလံုေလာက္ေလာက္ရရွိျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ေဈးကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းမ်ဳိးသစ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းသည္ ေဒသအတြင္း 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိသည္။

အစိုးရက႑မွ သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ သိသာထင္ရွားမႈမရွိလွပါ၊ ထို႔ျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီဌာန အေနႏွင့္ စပ္ေျပာင္း 
မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပုဂၢလိကက႑ကို ယွဥ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သံုးစြဲေနရေသာ ဘတ္ဂ်က္ေပၚတူတည္၍ စို
က္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ပုဂၢလိက က႑မွ စိတ္ဝင္စားမႈ သိပ္မရွိေသာ ဆန္၊ ဆီထြက္သီးႏွံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစုံကို 
အာ႐ုံစိုက္သင့္ပါသည္။
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၃.၅ ဟင္းသီးဟင္းရြက္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေအာင္ပန္းတဝိုက္တြင္ ကာလအေတာ္ၾကာကတည္းက အစဥ္အလာ 
ရွိခဲ့သည္။ ေအာင္ပန္းတြင္ ရန္ကုန္သို႔ပါ ျဖန္႔ျဖဴးေသာ လက္ကားေစ်းကြက္ႀကီး ရွိေနပါသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရးေဂဟစနစ္၏ အေျခအေနေကာင္းမ်ားႏွင့္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေနအထားမ်ားသည္ ေဒသအတြင္း 
ဝင္ေငြေကာင္း၊တန္ဖိုးျမင့္ သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။ ေတာင္သူမ်ားေစ်းကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈမွာ ႏုိင္ငံ၏ 
အျခားေဒသမ်ားထက္ ပို၍ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ေက်းရြာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ယာမ်ားက  ေဒသ၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း 
ျမင့္မားမႈကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ရပ္ရြာအတြင္း ညီညြတ္မႈမွာလည္း ေတာင့္တင္းၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ 
ကြာဟခ်က္မွာလည္း အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာပါက အလြန္နည္းပါးလွပါသည္။ 

ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုံး ဓာတုပိုးသတ္၊ေပါင္းသတ္ေဆး အဓိကကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ၾသဘာ(AWBA)သည္ ဤေဒသ 
အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၇)ခုအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ စုစုေပါင္း ၃၅ဦး ခန္႔အပ္ထားသည္။ ေအာင္ပန္းရွိ လက္ကားေဈးႀကီးအနီးတြင္ သြင္းအားစု 
ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္ခန္းမ်ား အေျမာက္အျမားရွိေနသည္။ ဤဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာေဒသမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေအာင္ပန္းႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ထိေတြ႕မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ေဈးကြက္ႏွင့္သြင္းအားစု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေသာဆိုင္မ်ားမွာ အဓိက တုိးခ်ဲ႕ပညာေရးပံ့ပိုးေပးေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

နည္းပညာသစ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ရြာမွတစ္ရြာသို႔ ျပန္႔ႏွံသြားၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာမွ လယ္သမားတစ္ဦးက သီးႏွံမ်ဳိးသစ္တစ္ခုကို 
စိုက္ပ်ဳိးပါက အျခားလယ္သမားကလည္း အလ်င္အျမန္ လိုက္ပါစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

LIFTမွ ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံခ်က္သစ္သည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ အဓိကအေနႏွင့္ ဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈျပဳႏိုင္သည့္ 
သင့္ေတာ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္ပံုရပါသည္။ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ Mercy Corpsသည္ ေတာင္သူမ်ားစည္းရုံးေရးႏွင့္ အသင္းဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားအတြက္ 
၎၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအား အရင္းအႏွီးျပဳထားၿပီး East West မ်ဳိးေစ့ကုမၸဏီကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကလည္း နည္းပညာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား 
ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေတြ႔ရွိေဖာ္ထုတ္မႈအသစ္မ်ားသည္ ေရႊတူးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ သီးႏွံတစ္ခုသည္ ေရာဂါပိုးက်ေရာက္ျခင္း 
အျပင္းအထန္ခံစားရပါက သီးႏွံမ်ဳိးသစ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ေရာဂါပိုးသစ္ေပၚ၍ ဖ်က္ႏႈန္းျမင့္သည္အထိ စို္က္ပ်ဳိးၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အျဖစ္အပ်က္ကို ေဒသအတြင္း အာလူး ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္၊ ျဖစ္တတ္သည္မွာ ေျမေဆာင္ေရာဂါမ်ားက သီးႏွံ 
ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ကူးစက္က်ေရာက္ၿပီး ဓာတုေဆးမ်ား တိုး၍သံုးျခင္းကလည္း ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈမရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပေနပါသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာသည္ ေရရွည္တြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈမရွိပါ။

ဓာတုပိုးသတ္ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္သံုးစြဲသည့္ ပမာဏသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သိသိသာသာ ထိခိုက္မႈရွိေၾကာင္း ယူဆႏိုင္ပါသည္၊ 
အထူးသျဖင့္ အင္းေလးကန္ထဲသို႔ စီးဆင္းသြားေသာ မ်ားစြာေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းငယ္မ်ား၏ ေရအရည္အေသြးေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။ 
ဤအခ်က္ေၾကာင့္လည္း ေဒသအတြင္း ေရရွည္အက်ဳိးရွိႏိုင္ေသာ ေဈးကြက္အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို ပုဂၢလိက က႑မွပံ့ပိုးေပးျခင္းသည္ 
လိုလားအပ္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ 

အဓိကသီးႏွံမ်ားကို ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေနမႈမ်ားမွာ အစဥ္တိုးျမင့္လ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္းျမင့္ေဒသရွိ စုိက္ခင္းသစ္မ်ားသည္  စံနစ္တက် 
ေလွကားထစ္ခ်ေဖာ္၍ စိုက္ပ်ဳိးေသာ ယခင္စုိက္ခင္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေျမဆီလႊာတုိက္စားျပဳန္းတီးမႈ ျမင့္မားရန္ေသခ်ာသည္။ 
ဤအေနအထားေၾကာင့္ တိက်ခုိင္မာေသာေသာ နည္းဥပေဒသႏွင့္ ဥပေဒ လိုက္နာေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ေနသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေသာ 
လယ္ေျမသစ္မ်ားကို ေလွကားထစ္ခ်စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမရွိပါက ျပင္းထန္ေသာ ေျမဆီလႊာတုိက္စားမႈျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
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၄.၁ အစိုးရက႑
၄.၁.၁ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာန  (DoA)
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းကုိ အဓိက ပံ့ပိုးေနသူျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး 
အတိုင္းအတာႏွင့္ လႊမ္းျခဳံမႈရွိသည္ဟု ဆိုလ်က္ရွိသည္၊ ၎ျပင္ သီးႏွံျပဳစုမႈအဆင့္အားလုံးတြင္ သာမက  ေျမဆီလႊာအသုံးခ်မႈျပႆနာမ်ား 
ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ သီးႏွံကာကြယ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊ အက်ဳိးေဆာင္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ သရုပ္ျပကြက္မ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ အက်ဳိးေဆာင္ 
ေတာင္သူစုိက္ခင္းမ်ား မ်ဳိးေစ့ပြားမ်ား အစရွိသည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားပါ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ယင္းဦးစီးဌာနသည္ ပံု(၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ လက္ရွိတြင္ စက္မႈသီးႏွံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၁၉၉၄တြင္ 
စက္မႈသီးႏွံမ်ားကို အေထြေထြ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိေရးႏွင့္ ခြဲျခားခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားအားလံုးကို ဌာနတစ္ခုတည္း၏ ေအာက္တြင္ 
ေပါင္းစည္းထားေနျခင္းသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသုိ႕ ေရာက္ရွိရန္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
လယ္ယာေျမအေနအထားႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးေသာ သီးႏွံကိုသာ စိုက္ပ်ဳိးသင့္သည္။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဟူသည့္မေရရာေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအား ၎တုိ႕၏ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ သီးႏွံမ်ားကို အတင္းတြန္းအားေပး၍ မစိုက္ပ်ဳိးခုိင္းသင့္ပါ။ 

အစိုးရ  တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းခဲ့ရကာ ယင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္အား 
ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၁၉၇ဝျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္(စာေရးသူအမ်ဳိးမ်ဳိးက စတင္သည့္ ခုႏွစ္မ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေဖာ္ျပထားသည္၊ စံသိန္း ၂ဝ၁၀ႏွင့္ ခ်ိဳ ေက၊ ၂ဝ၁၃ ကို 
ၾကည့္ပါ) အထူးအထြက္ႏႈန္းတိုးအစီအစဥ္(SHY) သို႔မဟုတ္ လက္ေရြးစင္ အထူးအာ႐ုံစိုက္ မဟာဗ်ဴဟာ(SCS) သို႔မဟုတ္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး 
ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္း အစီအစဥ္(Whole Township Rice Production Programme-WTRP)ကို စပါးထုတ္လုပ္မႈ အလားအလာ 
ျမင့္မားေသာ၊ ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕နယ္ ၈ဝခန္႔တြင္ ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္းတိုးရန္ ရည္ရြယ္၍ စတင္ခဲ့သည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာအရ သီးႏွံထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးစခန္းမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ားက ၎တို႔တြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ၾကရသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး 
သည္ စုစုေပါင္းလယ္ဧက ၂ဝဝခန္႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပ်မ္းမွ်ေတာင္သူ၃ဝဝခန္႔ကို ႀကီးၾကပ္ရပါသည္။ ထင္ရွားသည္မွာ သုေတသနႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ 
ပညာေပးေရးတို႔ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ထိုအခ်ိန္က အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအရ အစီအစဥ္မွာ အထြက္ႏႈန္းကို 
ဦးစားေပးလြန္းၿပီး အထက္မွေအာက္သို႔ ဦးေဆာင္မႈစနစ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေလရာ  ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးစားေပးမႈမ်ားကိုသာ 
ပုံေဖာ္ျခင္း၊ လူစုလူေဝးေပၚတြင္အေျခခံျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္းႏွင့္ စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္မွာ အစီအစဥ္သည္ နည္းပညာ 
အားျဖင့္ ေဒသခံစပါးမ်ဳိးမ်ားကို အထြက္ႏႈန္းတိုးစပါးမ်ားႏွင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ဓာက္ေျမၾသဇာ အေျမာက္အျမားအသံုးျပဳျခင္းတို႔ 
အေပၚ အေျခခံပါသည္။ ကနဦးပုိင္းတြင္ ဆန္အထြက္ႏႈန္းသည္ တစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္လာေသာ္လည္း ထိုအရွိန္ကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ 
အေၾကာင္းမွာ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာတင္သြင္းမႈ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း ယူရီးယားထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း 
ခ်မွတ္ထားသည့္ပန္းတုိင္ကို မျပည့္မီျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အမေတာ္ေၾကးကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်သြားၿပီး ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ 
ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈမွာ စီးပြားေရးအရ ျပန္ရႏႈန္းမွာ က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ 
တာ၀န္ေက် ဆန္စပါးပမာဏကို အစိုးရထံ ေပးသြင္းရသည္။  

၁၉၇၄ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ “ေျမျပန္႕ေဒသစပါးထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း”အရ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးနည္းလမ္းတခု 
ျဖစ္သည့္ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္အလည္အပတ္သြားျခင္း-T&V”ကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းလမ္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ  သုေတသန 
ျပဳျခင္း၊ သင္တန္းပုိ႕ခ်ျခင္းႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးျခင္းတုိ႕အား ခ်ိ္တ္ဆက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။  ရလဒ္အေနႏွင့္ ဤနည္းလမ္းသည္ သုေတသနျပဳျခင္းကို 
ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ ပညာေပး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
သင္တန္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ႏွင့္ ၾကပ္မတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဤနည္းလမ္းသည္  ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ရွိျခင္း၊ 
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေပၚတြင္ အေလးထားျခင္း၊  အခ်ိန္မွန္ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားပါဝင္ျခင္း ႏွင့္ ေတာင္သူႏွင့္ ေတာင္သူစုိက္ကြင္းအေပၚတြင္သာ 
ေရွးရႈျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ပံုေဖာ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အေရးပါသည္႔ အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕မွာ ထိုအခ်ိန္က တိုင္းၿပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ 
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းႏွစ္ခုလံုးမွာ အခ်ိန္အတူတူေလာက္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔အစည္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ 
ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ား
(သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား) ပံ့ပိုးေပးေသာ္လည္း SHY/WTRPမွ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာဆုိင္ရာစာအုပ္စာတမ္းမ်ား 
ဖူလံုမႈမရွိပါ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္စီမံကိန္း၏ ဒုတိယအဆင့္အတြက္ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ေခ်းေငြကို ရယူႏိုင္ရန္ 
အဆင့္သင့္မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ စီမံကိန္းမွာ ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။ 

သြင္းအားစုဘက္ျခမ္း ၊ တုိးခ်ဲ႕ပညာေရး

အဓိကပံ့ပိုးေပးသူမ်ား

၄
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စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာန ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာပံုျပ ဇယား (စံသိန္း ၂၀၁၅)

အခ်ိန္အတန္ ၾကာသည့္တိုင္ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း  မရွိေသးပါ။ မျဖစ္မေန ပံုမွန္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းမွာ အရည္အေသြးျမင့္ အထြက္ႏႈန္းတိုးစပါးမ်ဳိးမ်ားကို အဓိကထားသည့္ “အက်ဳိးေဆာင္ေတာင္သူ”၏ 
စုိက္ခင္းတြင္ သ႐ုပ္ျပကြက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္အတူ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို 
အထူးေဈးႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမွာလည္း ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါသည္။ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ 
အပိုဝင္ေငြ ေျမာက္ျမားစြာ ရရွိေနျခင္းမွာလည္း ရပ္တန္႔သြားပါသည္။ ယင္းဓာတ္ေျမၾသဇာသည္ တုိးခ်ဲ႕ေပးဝန္ထမ္းက သိပ္အားစိုက္ထုတ္စရာမလိုဘဲ 
ေတာင္သူ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိရရွိေစသည့္ အာမခံျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၁၅ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာန/လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္ “ေခတ္မီ”စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသန၊ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ စုေပါင္းပါဝင္သည့္တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ စုေပါင္းပါဝင္မ်ဳိးေရြးျခင္းႏွင့္ ေတာင္သူသင္တန္းေက်ာင္း 
အစရွိသည္တုိ႕ႏွင့္ ထိေတြ႔ခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။

ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်းရြာ၂၂ရြာမွ ရြာ၂ဝတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ခံယူရန္ 
သီးႏွံရာသီတစ္ခုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔သာ ေရွာက္ရွိလာေလ့ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ခါမွ်မေရာက္ရွိေသးေသာ ေက်းရြာမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ေက်းရြာႏွစ္ရြာခန္႔မွ ေတာင္သူမ်ားကသာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီး ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား မၾကာခဏလာေရာက္ေစလိုေၾကာင္း သိရွိရသည္၊ ထိုကဲ့သုိ႕လိုလားေသာေတာင္သူမွာ အဆုိပါေက်းရြာမ်ား၏ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနက် အက်ဳိးေဆာင္ေတာင္သူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ၿမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးေဆာင္ရြက္ရန ္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရး
စခန္းမ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ဤစခန္းအမ်ားစုမွာ အသက္ဝင္အလုပ္ျဖစ္ေနျခင္းမရွိပါ။ ၎တို႔အခ်ဳိ႕ကို ေတာင္သူမ်ားအတြက္ 
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အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆုိင္ရာသင္တန္းေပးျခင္း၊ သြင္းအားစုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ NGO 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္တာကာလတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ လစ္လပ္ေနရာမ်ားအားလံုး ျဖည့္စြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ 
ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရရွိသည့္သတင္းအရင္းအျမစ္အရ တုိးခ်ဲ႕ 
ပညာေပးေရး ဝန္ထမ္းအေရအတြက္မွာ သိသိသာသာကြဲျပားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလအရ ၎၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား သိသာစြာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမႈေၾကာင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာရန္ ခက္ခဲပါသည္။ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ တိုးျမင့္လာေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလရွည္ၾကစြာ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းက်ဆင္းေနခဲ့မႈကို ခ်ဳိးဖ်က္ႏိုင္မႈ မရွိေသးေပ။

ဇယား ၁ - စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၎ဆက္ခံခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္

ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ အနိမ့္ပိုင္းရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရျမင့္မားျခင္းမွာ က်ား၊မတန္းတူညီမႈမရွိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပေနျခင္းမဟုတ္ပဲ  ယင္းမွာ လက္ထပ္ျပီး စုိ္က္ပ်ဳိးေရးတကၠသုိလ္ဆင္း ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ား (ေရဆင္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားတြင္ 
စံုတြဲမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္)က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ နည္းလမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ဇနီးျဖစ္သူသည္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ 
အစိုးရဝန္ထမ္းအလုပ္ကို ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာခံစားခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားရရွိႏိုင္ျခင္းစသည့္ အျခားေသာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါးေသာ္လည္း သည္းခံ၍ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက 
လုပ္ခလစာျမင့္မား၍ အလုပ္အကိုင္အာမခံခ်က္နည္းေသာ ပုဂၢလိကႏွင့္ NGOက႑တို႔တြင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြၾကသည္။

ပို၍အားထားႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ားကို ဇယား ၂တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု 
အေရအတြက္အျပင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္ ၿမိဳ႕နယ္(၆)ၿမိဳ႕စလံုးမွ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္အမွန္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား ၂ - ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းဦးေရ

ကိုးကားခ်က္မ်ား - စံသိန္း ၂ဝ၁၅၊ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအေရအတြက္မ်ားအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ 
ထုတ္ႏုတ္ထားသည္။

* ဝန္ထမ္း(၅)ဦးအား မ်ဳိးသစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ေရႊေတာင္မ်ဳိးေစ့ဘဏ္သို႔ ေစလႊတ္ထားသည္။
**ဝန္ထမ္း(၄)ဦးအား ကေလာစိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသို႔ တာဝန္အသီးသီးႏွင့္ တရားဝင္ ေစလႊတ္ခန္႔အပ္ထားသည္။
# လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းရွိ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္းမွာ ၂၄,ဝ၅၆ ဦးျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူေရးႏွင္႔ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဌာနစိတ္တြင္ စုစုေပါင္း 
၁၁,၁ဝ၂ဦးရွိသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ဝန္ထမ္းဦးေရ

အမွန္တကယ္
ခန္႔အပ္ ထားေသာ 

ဝန္ထမ္းဦးေရ

ေက်းရြာအုပ္စု 
အေရ အတြက္

ေက်းရြာအေရအတြက္

ဘိုကေလး ၃၉ ၁၅ ၇၁ ၅၇၅

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း ၃၉ ၂၆ ၁ဝ၈ ၆၆၂

ေရနံေခ်ာင္း ၃၁ ၂၅ ၂၉ ၁၄၅

မလႈိင္ ၃၉ ၂၃* ၅၂ ၂၄၇

ဆီဆိုင္ ၂၄ ၁၆ ၁၃ ၃၃၈

ကေလာ ၃၉ ၃၅** ၂၅ ၂၅၇

ေရးသားျပဳစုသူ ခုႏွစ္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ စုစုေပါင္း

စံသိန္း ၂ဝ၁ဝ ၁၉၈၈ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
လက္ေအာက္မွ ဝန္ထမ္း ၇၄၂၇ဦး #

Cho, K. ၂ဝဝ၃ ၂ဝဝ၃ ၁၁,ဝ၈၁ ဦး

စံသိန္း ၂ဝ၁ဝ ၂ဝဝ၇ ၇၃၅၈ ဦး 
စုစုေပါင္း တရားဝင္ခ်မွတ္ဦးေရ ၈၈၉၂ ဦး

စံသိန္း ၂ဝ၁ဝ ၂ဝဝ၉/၁ဝ ၅၅၉၅ ဦး

IFAD ၂ဝ၁၃ ၂၀၁၁/၁၂ ၃၅၁၃ ဦး
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ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ အမွန္တကယ္ရွိေနေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ေအာက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္း 
ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳနယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ/ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္စုအေရအတြက္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္သည္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈမရွိပါ။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းရြာႏွင့္ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိးသည္ ေရနံေခ်ာင္းတြင္ ၅.၈ရွိၿပီး ဘုိကေလးတြင္ ၃၈.၈ရွိသည္။ ေရနံေခ်ာင္းတြင္ လမ္းၾကမ္းၿပီး 
ဘုိကေလးတြင္မူ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလွျဖင့္သာ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။

ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု ပ်မ္းမွ် ၅ဝ ရွိသည္ဟု ယူဆပါက ေရနံေခ်ာင္းမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အနီးစပ္ဆံုး 
လယ္သမား ၃ဝဝကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္၊ ဤတြက္ခ်က္မႈတြင္ ျမိဳ႕နယ္ရုံးရွိွ ကြင္းဆင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္း 
တြင္ လက္ေတြ႕ပါဝင္မႈမရွိသည့္အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိေသးပါ။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴးမွာ ေရးရာေကာ္မတီ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာအစည္းအေဝးမ်ားအားလံုးကို တက္ေရာက္ရသည္၊ သတ္မွတ္ အင္အားျပည့္ေအာင္ 
ျဖည့္စြက္ထားေသာ ဝန္ထမ္းအနည္းစုတြင္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ မျပည့္မီေသာသူမ်ား ပါဝင္ေနသည္။

လ်ာထားသံုးေငြစာရင္း
လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳသံုးေငြစာရင္း(ဘတ္ဂ်က္)ကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားႏိုင္သည္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ(လက္ငင္းလည္ပတ္မႈ)ႏွင့္ စီမံကိန္း 
(ရင္းႏွီျမႇပ္ႏွံမႈ) အပိုင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ မွ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္၊ သံုးႏွစ္အတြင္းတြင္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္အသံုခ်ေရး ဦးစီဌာနတို႔သည္ 
စီမံကိန္း/ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ လ်ာထားေငြစုစုေပါင္း၏ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္ ၎တြင္ ဝန္ထမ္းအေျမာက္အျမားရွိေန 
ေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ/လက္ငင္းလည္ပတ္ လ်ာထားေငြ၏ အလြန္နည္းပါးေသာ ၆ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ရရွိခဲ့သည္။ (JICA ၂၀၁၃)

စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အတိတ္တြင္ ဌာန မွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္အတြက္ လ်ာထားေငြ(ဘတ္ဂ်က္)မွာ အလြန္နည္းပါးေနပါသည္။ ကုိယ္ပုိင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သံုးစြဲျခင္း 
အတြက္ ျပန္လည္ထုတ္ယူရရွိေသာ အခေၾကးေငြမွ လံုေလာက္မႈမရွိပါ။ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာျခင္း(“ခရီစားရိတ္္-TA” ႏွင့္ “ေန႔တြက္အသံုးစားရိတ္-
DSA”ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္)အတြက္ ခြင့္ျပဳေငြသည္ ကုန္က်စရိတ္ကာမိသည့္တုိင္ေအာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကုိင္ခ်င္လာေအာင္ လံုေလာက္ေသာ လံႈ႕ေဆာ္မႈတစ္ရပ္ေတာ့မဟုုတ္ပါ။ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မွာ ခရီးစားရိတ္ကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို 
တစ္ေျပးညီခြဲေဝေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ‘အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ’ ဝန္ထမ္းကို ေဘာက္ဆူးေပးျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။ 

ျမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားက ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည္မွာ ၎တို႔သည္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုထားေသာ လ်ာထားေငြ(ဘတ္ဂ်က္)၏ ၅ဝ 
မွ ၇ဝရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ပုံမွန္အားျဖင့္ ရရွိေလ့ရွိၾကသည္။ ဤ မမွ်တေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြခြဲေဝႏွင့္ပတ္သက္၍  ဌာနအတြင္းတြင္ ေဝဖန္မႈ 
ရွိေနေသာ္လည္း အမ်ားေရွ႕ထုတ္ေဖာ္ဆြးေႏြးျခင္းမရွိသျဖင့္ လ်ာထားေငြ ခြဲေဝခ်ထားမႈမွာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါ။

စီမံခန္႔ခြဲမႈ
မၾကာေသးမီက ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဌာနတြင္းမွ စီမံခန္႔ခြဲပံုစံသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ အထက္မေွအာက္သို႔ 
စီမံမႈစနစ္ျဖင့္သာ ရွိေနေသးသည္။ ထို႔ျပင္ တန္ဖိုးျမင့္ ဝင္ေငြေကာင္းသီးႏွံမ်ားမွာ ဆက္လက္လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈမွာ အဓိက 
ဦးစားေပးအေနႏွင့္သာ ရွိေနေသးသည္။. 

“သာမာန္တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္း”ကုိလုပ္ကုိင္ေနေသးေသာ္လည္း၊ သ႐ုပ္ျပကြက္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား ၿမိဳ႕နယ္သို႔လာေရာက္ 
လည္ပတ္ေသာအခါတြင္  “အလွျပ”အျဖစ္သာ အသံုးျပဳသည္။ အေတြ႔အၾကံဳရွိၿပီးသား ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားသည္ ရာသီအစ၌ပင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ 
အလွျပအကြက္မ်ားအား အရာရွိမ်ားအၾကိဳက္ ခန္႔မွန္း၍ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ႏွင့္နီးေသာ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေသာ ေနရာမ်ား 
တြင္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္္ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ႕ အလံမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ အမွတ္အသားျပဳထားေသာ သ႐ုပ္ျပကြက္မ်ားကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔ 
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈသည့္ အရာရွိႀကီးမ်ားအၾကိဳက္ႏွင္ ့ကုိက္ညီမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ ဥပမာအားျဖင့္- သ႐ုပ္ျပ 
လယ္ကြက္တစ္ကြက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအရာရွိ နံပါတ္၁အတြက္ စပါးအမ်ဳိး (က) ကို စိုက္ပ်ဳိးျပသထားပါက အနီးအနားရွိ အျခား 
လယ္ကြက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ရွိ အစိုးရအရာရွိ နံပါတ္၂အတြက္ စပါးအမ်ဳိး (ခ)ကို စိုက္ပ်ဳိးျပသထားမည္ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားေငြဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ တိက်ေသာ 
အတိုင္းအတာရွိရန္ မလြဲမေသြလိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔၏တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ 
ပံ့ပိုးျခင္းမရွိသျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလြန္အမင္း စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေစပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးသည္ မ်ဳိးေစ့/ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးျခင္း(“မ်ဳိး/ထြန္”) 
အတြက္ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား (ၿမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အလြဲသုံးစားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရျပီးျဖစ္သည္)ကို ဆက္လက္ရရိွျပီး 
မ်ဳိးပြားလုပ္ငန္းစတင္သည္အခါ ေမွ်ာ္မွန္းအထြက္ႏႈန္းေအာက္ေလ်ာ့က်ေစေသာ ဆိုးရြားသည္႔ ရာသီဥတုအေျခအေန သို႔မဟုတ္ အဖ်က္ေရာဂါပိုး 
ျပႆနာမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ လ်ာထားေငြမွာ လံုေလာက္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပါဝင္ရၿပီး  ေနာက္တစ္ဆင့္ျမင့္ေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစည္းအေဝးမ်ားလည္း တက္ေရာက္ရၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန(GAD)၏ အႀကီးအကဲ သို႔မဟုတ္ အျခား အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား 
ၿမိဳ႕နယ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းတို႔တြင္ အတူလိုက္ပါရသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ၎တို႔၏ စီးပြားေရး/စိုက္ပ်ဳိးေရး အေရးပါမႈႏွင့္ အလားအလာအရ A၊ B၊ Cဟူ၍အဖြဲ႔မ်ားခြဲထားသည္။ “A”အဆင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးသည္ “C”အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၎၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ထက္ ရာထူးအဆင္႔ျမင့္ကို 
ျဖည့္စြက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။  ၿမိဳ႕နယ္၏ အဆင့္ခြဲျခားမႈသည္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္း “ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အထူးျပဳပညာရွင္မ်ား(Subject 
Matter Specialist-SMS)” ခန္႔အပ္ထားရွိျခင္း ရွိ/မရွိကို ေဖာ္ျပေနသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ မ်ဳိးေစ့၊ သီးႏွံကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ေျမအသံုးခ်ေရးဌာနခြဲမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာအထူးျပဳပညာရွင္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။  အထူးျပဳပညာရွင္မ်ားမရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေထာက္ကူျပဳ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ခ႐ုိင္အဆင့္တြင္ အထူးျပဳပညာရွင္၏ အခန္းက႑ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ 

နည္းပါးေသာ လုပ္ခလစာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ေတာ္သင့္႐ုံမွ်သာရွိသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ဝန္ထမ္းအမ်ားစုသည္ အပုိဝင္ေငြရလုပ္ငန္း တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုလုပ္ေနျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။

ဘြဲ႔ရလူငယ္မ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၌ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အလုပ္အကိုင္အာမခံခ်က္ 
အျပင္ အျခားေနရာတြင္ လစာပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ရရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရယူျခင္းျဖစ္သည္။ NGO/မိတ္ဖက္မ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး 
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အေတြ႔အၾကံဳေနာက္ခံရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနတြင္ စတင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္အားခနည္းေသာ္လည္း အာမခံခ်က္ရွိေသာ 
လစာႏွင့္ ေတာ္သင့္႐ုံလုပ္အားပမာဏတို႔သည္ အခ်ဳိ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေကာင္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနတြင္ ဝင္ေရာက္ 
လုပ္ရန္ အေၾကာင္းရင္းခံေနာက္တစ္ခုမွာ အစိုးရလစာလက္ခံရရွိလ်က္ ပညာသင္သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ 
ေရာက္ဖူးရန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိျခင္းႏွင့္ ေခတ္ေဟာင္းအေတြးအေခၚအရ အစိုးရအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ျခင္းမွာ ဂုဏ္ယူစရာ အျဖစ္ယူဆေနျခင္းတုိ႕ေၾကာင္႔ 
ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအေစာပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသို႕ဒုတိယအၾကိမ္ေရာက္ရွိစဥ္က- ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ားသည္ သ႐ုပ္ျပကြက္မ်ားကုိ 
ျဖည့္စြက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိပါက တိုင္းေဒသအဆင့္တြင္ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြ(ဘတ္ဂ်က္)ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ သိရွိခဲ့ရသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားမွာ ရွားပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္မ်ားကို အထက္လူႀကီးမွ သတိျပဳမိျခင္းး သို႔မဟုတ္ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိပါက ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈအစစ္အမွန္ကို ေတြ႔ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။  

ဂုဏ္သိကၡာ
အရင္းအျမစ္ရွားပါးမႈႏွင့္ အထက္မွေအာက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံအျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ တတိယ အဓိက ျပႆနာမွာ အတိတ္ေကာင္းခဲ့သည္ 
မ်ားႏငွ့္ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါက ဌာနႏွင့္ ေတာင္သူလူထုအၾကား မယံုၾကည္မႈမ်ား အစဥ္တစိုက္ ျမင္႔မားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာလူထုအမ်ားစုသည္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနကို အေထာက္အကူျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ မျမင္ၾကဘဲ ေတာင္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားထက္  အစိုးရအက်ဳိးကိုသာ 
လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ ဘုိကေလးမွ လယ္သမားႀကီးတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္တစ္ခုမွာ “စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန 
ဝန္ထမ္းေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာကို လာၾကည့္စရာမလိုပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးက စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို 
အကုန္လိုက္နာၾကတာပဲ”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္း ႀကီးထြားရသည့္ အျခားအေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္မွာ ေတာင္သူစုိက္ကြင္းမ်ားတြင္ မ်ဳိးေစ့ပြားမ်ားျခင္းျဖစ္သည္။ ဗ်ဴ႐ုိကရက္ဆန္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စြန္႔စားရႏိုင္ေခ်မ်ားရွိေနေသာ္လည္း  ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီမွဴးမ်ားသည္ ယင္းလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အေတြ႔အၾကံဳနည္းပါးသကဲ့သုိ႕ 
၎တုိ႕၏ ရုပ္၀တၳဳဆိုင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိေရးကုိသာ ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ထားရွိျခင္း ျဖစ္သည္။  ရလဒ္အားျဖင့္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္ကို 
မမီသည့္အရည္အေသြးနိမ့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိသာ ရရွိခဲ့သည္။ ဤဌာနႏွင့္ ေတာင္သူဆက္ဆံေရးတြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျဖစ္လာရန္မွာ  ေရရွည္အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုိအပ္ၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မူ၀ါဒေရးရာအခင္းအက်င္းေပၚတြင္လည္း 
မူတည္ေနပါသည္။

စပါးမ်ဳိးသစ္ျဖစ္ေသာ “ပုလဲသြယ္္” သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္မေပးႏုိင္သကဲ့သို႔ ဌာနႏွင့္ 
ေတာင္သူအၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ျခင္း ျမင့္တက္ေရးအတြက္ိုလည္း အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းပါ။ လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
ဤစပါးမ်ဳိးကို ဝယ္ယူလိုေသာ ေတာင္သူကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားကို ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။ စပါးစိုက္ပ်ဳိးသည္ ဧရိယာအရ 
ဤစပါးမ်ဳိးအတြက္ ခြဲတမ္းမွာ အေတာ္ျမင့္မားေနၿပီး အပူပိုင္းဇုန္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဤစပါးမ်ဳိးကို 
ဝယ္ယူရန္ ဆႏၵရွိေသာ လယ္သမားမ်ားကို ရွာေဖြရန္ အေတာ္ပင္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ 

၄.၁.၂ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန (LBVD)
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္လည္း ရွိေနၿပီး ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ နည္းပါးေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ 
ဝန္ထမ္းဦးေရထက္ တိုးလာေနသည္။ ၎တြင္ လ်ာထားသံုးေငြ နည္းနည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ မ်ားမ်ားစားစားမရွိပါ။ တိေမြးကုဦးစီးဌာနသည္ 
ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္၏ က်န္းမာေရး၊ ေမြးျမဴေရး တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ၾကက္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ကို အာ႐ုံထားၿပီး 
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပဳစုကုသျခင္းႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္းတုိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ဌာနသည္ ေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို တာဝန္ယူရပါသည္။ သားသတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
ကို ႀကီးၾကပ္ရၿပီး၊ ယင္းအားျဖင့္ တိုင္းေဒသတြင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ တိရစာၦန္မ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ေပးရပါသည္။  ဤနည္းအားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တိရစာၦန္ 
အေျမာက္အျမား တရားမဝင္တင္ပို႔ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ အေတာ္ပင္အားနည္းေနပါသည္။

တိရစာၦန္က်န္မာေရးအပိုင္းတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဌာနသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးၿပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းအစီအစဥ္ 
မ်ားႏွင့္ အျခားႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ငံမ်ားမွ တိရစာၦန္အက်ဳိးျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အမည္နာမမွ ယူ၍ ဤလုပ္ငန္းပံုစံကို “ၾကက္ေျချပာ”ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ မိတ္ဖက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းကုိ ယူသံုး၍ 
“ေက်းရြာ/လူထု တိရစာၦန္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား”ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းတြင္ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအား 
သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို ၿဖည့္ဆည္းေပးသည္။

တိရစာၦန္ေမြးျမဴျခင္းတြင္ ဦးစီးဌာနသည္ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ္လည္း သားေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ဳိ႕ ေဒသမ်ားတြင္ 
ေမထုန္မဲ့သားစပ္ျခင္းကို ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ဝက္ႏွင့္စားျမံဳ႕ျပန္သတၱ၀ါအခ်ဳိ႔႕တုိ႕အတြက္ “ျပည္ပမ်ဳိးေကာင္းမ်ား” ဝယ္ယူျခင္းကိုလည္း 
ကူညီေပးေသာ္လည္း တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္လုပ္ကိုင္ေသာ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားအတြက္မူ ထိေရာက္မႈမွာ သိပ္မသိသာလွပါ။ ေမြးျမဴေရးသမား 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း မ်ဳိးေကာင္းမ်ားသည္ အစာေကာင္းေကာင္းေကၽြးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိထားၾကၿပီး ၎တို႔သည္ တိရစာၦန္မ်ားကို 
ေငြစုျခင္းကဲသို႔ အရည္အေသြးထက္ အေရအတြက္ကို ဦးစားေပးသည္။

တိေမြးကု ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေမြးျမဴျခင္းအတြက္ တိရစာၦန္ အာဟာရျပည့္ဝေရးသည္ မ်ဳိးစပ္ျခင္းထက္ 
ပို၍အေရးႀကီးေၾကာင္း သတိထားမိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဌာနသည္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ဆႏၵရွိေသာ လယ္သမားအနည္းငယ္ခန္႔မွ် ကို နာပီယာ(Napier)ျမက္ကို 
မ်ဳိးေပးရန္အတြက္ မတတ္ႏိုင္ပါ။ အပူးပိုင္းဇုန္မွ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ႏွံစားေျပာင္းကို တိရစာၦန္အစာအျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။

သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးတို႕အၾကား ခြဲျခားထားျခင္းသည္ ေခတ္မရွိေတာ့ပါ။ ယခုကဲ့သို႔ ခြဲျခားထားျခင္းအတြက္ ရရွိလာေသာ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွ တစ္ခုမွာ တိရစာၦန္အစာအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းကို အျခားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၏ တာဝန္အျဖစ္သေဘာထားကာ မည္သည့္အပိုင္းကမွ ေကာင္းစြာ 
ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
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တိရစာၦန္ေမြးျမဴျခင္းကို ကုသျခင္းအပိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိသည့္ ဆိုးက်ဳိးမွာ တိရစာၦန္ဆရာဝန္မ်ားသည္ သားေဖာက္ျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတရွိေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ တိရစာၦန္အစာအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ တိရစာၦန္၏ အာဟာရႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လံုေလာက္ေသာ အသိမရွိၾကပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

အပူပိုင္းဇုန္တြင္ တိရစာၦန္ေမြးျမဴျခင္းသည္ စီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါမႈျမင့္မားပါသည္။ သီးႏွံပင္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ေမြးျမဴထားေသာ 
တိရစာၦန္မ်ားအားေကၽြးၾကပါသည္၊ ၎သီးႏွံပင္အၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္အတူ ယူရီးယားထည့္ေကၽြးျခင္းအားျဖင့္ ႐ုိးရွင္းၿပီး အကုန္အက်စရိတ္ 
သက္သာ႐ုံသာမက တိရစာၦန္အစာ၏ အစာေၾကလြယ္ျခင္းႏွင့္ “ပ႐ုိတိန္းမပါေသာ ႏိုက္ထ႐ုိဂ်င္(NPN)”ကို တိရစာၦန္မ်ား တိုးျမႇင့္စားသံုးႏုိင္ျခင္းတို႕ကို 
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ယူရီယားကို သင့္ေတာ္ေသာေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အဆင္သင့္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။

ၾကက္/ဘဲေမြးျမဴျခင္းတြင္ ေယဘုယ် ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ရာသီအေျပာင္းအလဲအေပၚမူတည္၍ ၾကက္/ဘဲ ဆယ္ေကာင္ေပါက္လွ်င္ ခုႏွစ္ ေကာင္ခန္႔ 
ရွင္က်န္ႏိုင္သည္။ ေက်းရြာအေနအထားအရ ဤႏႈန္းထားသည္ လက္ခံႏိုင္စရာျဖစ္ပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြား သားေပါက္ျခင္းတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ကၽြဲ၊ ႏြားတစ္ေကာင္သည္ သံုးႏွစ္လွ်င္ သားေပါက္ႏွစ္ေကာင္ခန္႔ ဖြားႏိုင္ျခင္းသည္ 
တိရစာၦန္အတြက္ အာဟာရအဆင့္ နိမ့္က်ေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းတို႔အတြက္ 
အသံုးျပဳေသာ ကၽြဲ၊ ႏြားတစ္ရွဥ္းမွလြဲ၍ က်န္ေသာႏြားမ်ားမွာ ေငြစုရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အာဟာရမျပည့္ဝေသာ တိရစာၦန္ေကာင္ေရမ်ားမ်ား 
ေမြးျခင္းထက္ အာဟာရျပည့္ဝစြာေကၽြးထားေသာ အေကာင္ေရနည္းနည္းက ပိုမုိစီးပြားျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ား နားလည္လက္ခံလာေရးမွာ  
အခ်ိန္အေတာ္ယူရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

တိေမြးကုဌာနမွ ပံ့ပိုးေပးေသာတုိးခ်ဲ႕ပညာေပးျခင္းသည္ အလြန္အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး ၎၏ အဓိက အေလးထားမႈမွာ ကုသေရးအပိုင္းျဖစ္သည္။ 
ဝက္သားေပါက္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ဘဲဥထုတ္လုပ္ျခင္းမွ လြဲ၍ ေမြးျမဴေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 
ေဈးကြက္ ဦးစားေပးမဟုတ္ပါ။ တိရစာၦန္ အႀကီးအက်ယ္ေမြးျမဴျခင္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပစားသံုးသူမ်ားကုိပစ္မွတ္ထားေသာ ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္စားေသာက္ကုန္မ်ား 
ထုပ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္ထ႐ုိက္လယ္ယာစနစ္ျဖင့္ CPၾကက္ေမြးျမဴျခင္း တို႔သာေတြ႔ရသည္။

အပူပိုင္းေဒသတြင္ တိေမြးကုဦးစီးဌာနသည္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အေသးစားေထာက္ပံ့မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္၊ ၎မွာ ေျမယာမဲ့ေတာင္သူမ်ားသည္ ဆိတ္သားေပါက္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ေထာက္ပံ့ေငြရယူႏိုင္ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ 
တူညီေသာ ဆိတ္အေကာင္ေရကို ျပန္လည္အပ္ႏွံႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ဆိတ္မ်ားကို အျခားသူတစ္ဦးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနျမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ား အျပည့္အဝတည္ေထာင္ၿပီးသည္အထိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ တိေမြးကုဦးစီးဌာနသည္ 
“ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္း” (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)အတြက္လည္း တာဝန္ယူရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ တိေမြးကုဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း၏ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တိေမြးကုဦးစီးဌာနသည္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရေသးပါ။ တိေမြးကုဦးစီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားသည္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရး စနစ္မ်ားအရ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရး၏ စီးပြားေရးအရ 
အေရးပါမႈသည္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ေနာက္တြင္ ေနာက္က်က်န္ေနပါသည္။

၄.၁.၃ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန (DRD)
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အထိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန (DRD)သည္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ လမ္း၊ 
တံတားႏွင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား စသည္တို႔တြင္ တာဝန္ယူရသည္။

၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဌာနမွ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန(MoLFRD)၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ 
အမည္မွာလည္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရသည္။ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ တာဝန္ယူရသည့္ က႑မ်ားမွ ႏွစ္ခုအတြက္ 
တာဝန္ယူေပးရသည္( MoLFRD၊၂ဝ၁၄)

•	 ေက်းလက္ လမ္း၊ တံတားမ်ား၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ ေက်းလက္မီးလင္းေရးႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေက်းလက္အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္

•	 ရပ္ရြာကဦးေဆာင္္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအားျဖင့္ ေက်းလက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ 
မူေဘာင္ကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနကို ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ထိေရာက္စြာ စုစည္းလုပ္ေဆာင္မည့္ အဓိက အဖြဲ႔အစည္း 
အျဖစ္ ျပဳျပင္အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက “ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ 
-  Myanmar International Cooperation Agency (MICA)”ကို ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး “ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္” ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ 
အေအးခန္းသိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑မ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။

တူညီေသာ စီမံခ်က္ ၃ခုကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည္ (သမာ႐ုိးက် အေျခခံအေဆာက္အအံု လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ) -

•	 ရပ္ရြာဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း ( ကမာၻ႔ဘဏ္ - WBမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည္) - ၿမိဳ႕နယ္၁၅ခုမွ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ရပ္ရြာမွ ေဖာ္ထုတ္ေသာ ေက်းလက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးျမင့္ျခင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၃ဝ,ဝဝဝႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ပမာဏကို ေက်းရြာထံေပးအပ္ခဲ့သည္။

•	 ေက်းလက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း (အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ - ADB မွ ေထာက္ပံ့သည္) - ေက်းရြာ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္သာျဖစ္သည္၊ ၎ႏွင့္အတူ 
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•	 ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း (EVDP၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ေထာက္ပံ့သည္) - ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း 
၁၃ဝရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၁၁၅ဝတြင္ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္(၆)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအနည္း၌သာ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေက်းရြာမ်ားကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အေျခခံမူမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝ,ဝဝဝႏွင့္ ညီေသာ ေငြပမာဏကို 
လည္ပတ္ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ေက်းရြာသို႔ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၇ဦးမွ ၁၁ဦးအထိပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီသည္ 
ရန္ပံုေငြကို စီမံခန္႔ခြဲ၍ ေက်းရြာအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွတင္သြင္းလာေသာ ေငြေခ်းခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ အဖြ႔ဲသည္ ေရနံေခ်ာင္းမွ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း စတင္ေနေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ 
ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန/ တိေမြးကု ဦးစီးဌာနတို႔မွ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းကို ခံယူၾကရၿပီး ေကာ္မတီဥကၠဌကို 
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထားရွိသည္။

ခ်မွတ္ထားေသာ မူေဘာင္အတြင္းတြင္ ေခ်းေငြေကာ္မတီသည္ ေခ်းေငြပမာဏ၊ အတိုးႏႈန္း (တစ္လလွ်င္ ဝ.၅မွ ၁.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား) 
ႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အဆိုပါ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ 
ထားရန္ ကန္႔သတ္ထားၿပီး ေခ်းေငြမ်ားကို အတန္းအစား ႏွစ္ရပ္ခြဲထားသည္။ ပထမအတန္းအစားမွာ ေခ်းေငြ က်ပ္တစ္သိန္းႏွင့္ 
ဒုတိယတန္းစား မွာ  က်ပ္သံုးေသာင္းျဖစ္သည္။ ပထမအတန္းအစားေခ်းေငြကို ေျမယာပိုင္သူမ်ားသာ ေခ်းယူႏိုင္ပါသည္။ လစဥ္အတိုးႏႈန္းကို 
သေဘာတူသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။ 

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေက်းရြာမ်ားကို အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ 
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးစုံရွိေနျခင္းကုိလည္း ေရြးခ်ယ္မႈတြင္္ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ထည့္သြင္းထားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲမႈ အညႊန္းကိန္းသည္ ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
အက်င့္စာရိတၱသည္လည္း အေရးပါပါသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေလာင္းကစား႐ုံမ်ား၊ အရက္ဖုိမ်ား မရွိရျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ထပ္မံျဖည့္ 
စြက္ထားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အျခားေသာ အလွဴရွင္ေထာက္ပံ့ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေက်းရြာအတြင္းမရွိရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ရွိေသာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အျမဲစိမ္းစီမံကိန္း၏ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ 
ေသာ ပထမရွစ္လ ၾကားျဖတ္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ ရလဒ္မ်ားက ၆၈ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑မ်ား၊ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို 
တိရစာၦန္ေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ ၂ရာခုိင္ႏႈန္းကို အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ေလ့လာသံုးသပ္ေနစဥ္ကာလအထိ ေခ်းေငြ/
အတိုးႏႈန္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းႏႈန္းမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ျဖစ္သည္။  ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြျဖန္႔ေဝခ်ထားမႈမွာ 
သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ေတြ႔ရသည္ႏွင့္ တူညီမႈရွိပါသည္။ အပူပိုင္းဇုန္တြင္မူ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြက္ထက္ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးအတြက္ ပိုမို ေခ်းယူၾက 
ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ရွိေသာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနခြဲမ်ားအားလံုးသည္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေသာ ႐ုံးေနရာမ်ားခ်မွတ္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းသစ္မ်ား တိုးျမင့္ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ လစ္လပ္ေနရာမ်ားအားလံုး ျဖည့္ဆည္းၿပီးပါက ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနထက္ ဝန္ထမ္းဦးေရမ်ားျပားသြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၌ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယခင္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္တကြ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန 
လက္ေအာက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုသည္ အင္ဂ်င္နီယာကဲ့သို႔ေသာ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ 
ေနာက္ခံအေတြ႔အၾကံဳမ်ားရွိၾကၿပီး ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ ထိေတြ႔မႈတြင္ကား အကန္႔အသတ္ ရွိေနသည္။ ဤအခ်က္မွာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုအတြက္လည္း အတူတူပင္ျဖစ္ၿပီး ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး/ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ ထိေတြ႔မႈ အနည္းငယ္သာ ရရွိၾကသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ 
ေတြ႔ဆံုခဲ့ရေသာ စီမံကိန္းမွ ျပည္တြင္းဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ အသိပညာမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ “လုပ္ငန္းခြင္” သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌ 
ပညာသင္၊ သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းမ်ားမွ ရရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈရွိေသာ  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ပုံမွန္ေလ့လာ 
သင္ၾကားေရးပညာရပ္က႑ အေရးပါလာရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမင္ေတြ႔ရသည္မွာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန၏ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ရာထူးထက္ တစ္ဆင့္ ပိုျမင့္ေနျခင္းက 
အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ျပီး ယင္းအေပၚ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေဆြးေႏြးျငင္းခုံရဖြယ္ရွိေနပါသည္။

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန(MoLFRD)သည္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးေနေသာ အဓိက ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ေအာင္ျမင္မည္ မေအာင္ျမင္မည္ မွာ 
ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္မူ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ 
ပါဝင္လ်က္ရွိၿပီး ေအာက္ေျခအဆင့္မွ ၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ၎၏လုပ္ေနက် အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
“တူညီေသာ စီမံကိန္းမ်ား”အရ ေက်းရြာအေျချပဳ လည့္ပတ္ရန္ပံုေငြမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ လမ္းေဟာင္းအတုိင္း သြားေနေသးသည္။ 
ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေကာ္မတီကစီမံေသာ လွည့္ရန္ပံုေငြမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းသည္ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ား အသက္၀င္ေရးအတြက္ 
ခုိင္မာေသာစတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ စတင္ခဲ့ၾကျပီး အျခားေသာ အေထာက္အကူျပဳ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

၄.၁.၄ သမဝါယမမ်ား
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားမွ သမဝါယမမ်ားအားလံုးသည္ ေငြစုေငြေခ်းသမဝါယမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔အနက္ အေတာ္မ်ားမ်ား 
ကို ယခင္ကတည္းက (၂ဝ၁၃ခုႏွစ္မွ စတင္၍)စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ သမဝါယမ၏ လက္တြဲထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ၎တို႔၏ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို တစ္ရာသီလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေခ်းေငြခ်ထားေပးျခင္းအျပင္ သမဝါယမသည္ ေက်းရြာအဆင့္တြင္ သမအေျခစိုက္ လည္ပတ္ 
စီးဆင္းရန္ပံုေငြကို တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္ေသာ ကာလလတ္ ရည္မွန္းခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ေက်းလက္သမမွ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးစီ၏ 
ရာသီအလုိက္ေခ်းေငြ၏ ၁ဝရာခိုင္ႏႈန္းကို ပို၍ျမင့္ေသာသမအဖြဲ႔ႀကီးက ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးသည္ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြ တစ္သိန္းက်ပ္ ေခ်းေငြရယူေလွ်ာက္ထားပါက ျမန္မာက်ပ္ေငြ ကိုးေသာင္းက်ပ္သာ လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ကို 
အနာဂတ္ ေက်းရြာအေျချပဳ သမလည္ပတ္ရန္ပံုေငြအတြက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ သည္။
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အထက္မွ ေအာက္သို႔ စီမံလုပ္ေဆာင္ေသာ ပံုစံအရ ပံုမွန္သြင္းအားစု ျဖန္႔ခ်ီျခင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္းအေရးမ်ားသည္ 
ယခုအခ်ိန္အထိ သမဝါယမႏွင့္ စပ္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ဆီဆိုင္ျမိဳ႕တြင္သာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕၍ သြင္းအားစုကို အေၾကြးေပးစနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း 
ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ၎ေျပာင္းလဲမႈမွာလည္း အထက္မွ စတင္ခ်မွတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သမဝါယမအေပၚ လယ္သမားမ်ားအၾကား ေယဘုယ်သေဘာထားမွာ အစိုးရ၏ ေနာက္ထပ္လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ပင္ျဖစ္သည္။ သမ မွ ေပးေသာ 
ေခ်းေငြမွာ လက္ခံႏိုင္စရာျဖစ္ေသာ္လည္း စုေငြ၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္မ်ားမွ လြန္၍ ေက်းရြာသမ တိုးတက္ရန္ စိတ္ကူး သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား 
ကင္းမဲ့ကာ ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ နက္နဲေသာ သေဘာထားမ်ားမရွိပါ။

မူအရ ကုန္သည္မ်ား၊လက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္တကြ စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္တြင္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ပမာဏမ်ားမ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းေကာင္းေကာင္းႏွင့္ 
ကာလရွည္ရရွိႏိုင္ျခင္းတို႔အတြက္ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရး သမဝါယမမ်ားကို စိတ္ဝင္စားၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေတာင္သူမ်ားသည္ အေၾကြးမ်ားရွိေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြလည္ပတ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ သိုေလွာင္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေဆာက္အအံုမရွိျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ ေဈးက်ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏ လယ္ယာထြက္ကုန္အခ်ဳိ႕ကို ေရာင္းခ်ၾကရျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနသည္ 
ကုန္သည္/လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အျမတ္အစြန္း ပိုမိုရရွိေစႏိုင္သည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္၍ 
ေနာက္ပိုင္းလမ်ားတြင္ ေဈးတက္လာတတ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိရွိထားၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ ဤေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေျခအေနမွ 
႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည့္ မည္သည့္လမ္းကိုမွ် မေတြ႕ၾကေသးေပ။

Mercy Corpsက တည္ေထာင္ေသာ လပြတၱာတြင္ လုပ္အားေပး အေျချပသည့္ သမ၀ါယမႏွင့္ WHH/GRET၏ CAEDPမ်ားတုိ႕ကေျပာၾကားသည့္  
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက “စစ္မွန္ေသာ” သမဝါယမ်ားကို အားေပးသင့္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ဤလုပ္ငန္းမွာ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အေျပာင္းအလဲ 
ကာလ၊ အတိတ္မွ “သမဝါယမ”ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအေပၚ အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ 
ဤကဲ့သို႔ ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ “သမဝါယမ”ကို မေကာင္းျမင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အျခားအမည္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲ၍ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေကာင္းလိုအပ္ပါမည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ သမဝါယမျဖစ္ရန္ အတြက္လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား 
အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လူအခ်ဳိ႕မွ ေငြေၾကးအက်ဳိး အျမတ္မပါဘဲ သမ၏ တူညီေသာအက်ဳိးအတြက္ လိုအပ္ေသာ 
အပိုေဆာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္တို႔ ရွိရ ပါမည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။

၄.၁.၅ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ုံးမ်ား
စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တရားဝင္ သို႕မဟုတ္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း ထင္းရွားျပီးေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ုံး 
ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ား မရွိေနျခင္းက ဤကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိေရးအတြက္ အေျခအေနမေၾကာင္းကို လွစ္ဟျပေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ဖြဲ႔ရွိသည္။ တစ္ဖြဲ႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္း(MFA)ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိကာ တရားဝင္သတ္မွတ္အတည္ျပဳထားျခင္းမရွိပါ။ အျခားတစ္ဖြဲ႔မွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အသင္းခ်ဳပ္(AFFM)ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ၂ဝ၁၁မွစ၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ 
(Agriterra၊ ၂၀၁၅)။ ေယဘုယ် အျမင္အရ အစိုးရသည္ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ုံးမ်ားႏွင့္ အလားတူအစည္းအ႐ံုးမ်ားေပၚေပါက္မႈကို 
အားမေပးပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္စရာ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႔  
ရွိမေနျခင္းျဖစ္သည္။

တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ေအာက္ေျခ/ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ခိုင္မာ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ လယ္သမားအဖြဲ႔မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး 
ကို ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွ မိတ္ဖက္မ်ားသည္ မ်ဳိးေစ့စိုက္ပ်ဳိးေသာ မ်ဳိးေစ့ေတာင္သူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 
ထူေထာင္ရန္ စီမံခ်က္ခ်ႏုိင္သည္။ အလားတူ ေရနံေခ်ာင္းမွ TdHကလည္း ၎တို႔၏ စီမံကိန္းအက်ဳိးခံစားခြင့္ရသူမ်ားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား 
အစည္းအ႐ံုးတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး  ၎အဖြဲ႔မွ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေျမယာမဲ့ေရစက္ခ်စိုက္ပ်ုဳိးနည္း နည္းပညာမ်ားကို ျပန္႔ပြားေပးသူမ်ား ျဖစ္လာရန္ 
လုပ္မည္ဆုိပါက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 

၄.၂ ပုဂၢလိက က႑
၄.၂.၁ သြင္းအားစု တင္သြင္းေရာင္းခ်ေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ား/ ဆိုင္မ်ား

ပုဂၢလိက က႑တြင္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ သြင္းအားစုတင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ/ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး 
ေဆးအေရာင္းဆိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုသည္  ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ လယ္ယာသံုး ဓာတုပိုးသတ္ေဆးေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးေစ့မ်ား စသည့္ 
သံုးမ်ဳိးမွ အနည္းဆုံးႏွစ္မ်ဳိးကို ကိုင္တြယ္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ၎တို႔မွ အခ်ဳိ႕သည္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ထြက္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူၾကသည္။ ေလ့လာ 
ေတြ႔ရွိရသည္မွာ ပို၍ တိုးတက္ၿပီး သြင္းအားစုဝယ္လိုအားျမင့္မားေသာ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မ်ားတြင္ ဆိုင္မ်ား/ကုန္သည္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္  နည္းလမ္း 
ႏွစ္လမ္းကို အားထားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္၊ ၎တို႔သည္ ထုတ္ကုန္သံုးမ်ဳိးလံုးကို ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳဘဲ မ်ဳိးေစ့ႏွင့္ ဓာတုပိုးသတ္ ေပါင္းသတ္ေဆး 
သို႔မဟုတ္ ဓာတုပိုးသတ္ေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ သို႕မဟုတ္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ထြက္ကုန္မ်ားဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအား သြင္းအားစုမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို တစ္ေပါင္းတည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
သည္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနည္းပါးေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး ပို၍ ဖြံ႕ျဖိဳးေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို ခြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ 
ၾကသည္။ ျမင္သာေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ စီးပြားေရးအရ ပိုမို ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အထူးျပဳလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ အေျခအေနေပးသည္။  
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပမာဏျမင့္မားမႈက အထူးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ကို ေပးသည္။

သြင္းအားစုက႑သည္ အလြန္လႈပ္ခတ္မႈရွိေသာက႑ ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ ျပန္ရခ်က္သည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ေဈးကြက္ 
အတြင္းအဓိကဦးေဆာင္ေနသူမ်ားမွာ ျမန္မာ့ၾသဘာအဖြဲ႔၊ အာမို/Capital Diamond Star အဖြဲ႔ႏွင့္ ေရႊျခေသၤ့တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကုမၸဏီ သံုးခုလံုးသည္ 
ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ဓာတုပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကို တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးၾကၿပီး ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုလည္းတင္သြင္း၍ ျပည္တြင္း၌ပင္ 
ကုန္ပစၥည္းႏွစ္မ်ဳိးလံုးကို ထုတ္လုပ္သည္။

ၾသဘာသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ေပါင္း ၆၀၀ခန္႔ကို ယင္းကုမၸဏီမွ ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၎တြင္ ကုမၸဏီပိုင္ 
ဆိုင္ခန္း ၃၂ခုခန္႔္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄၀၀ အျပင္ ထပ္ဆင့္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၀၀၀ခန္႔ပါဝင္ေသာ ကြန္ယက္ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္  
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ၾသဘာသည္ ေထာက္ကူျပဳ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား/ ကြင္းဆင္းျခင္းေန႔မ်ားကို ႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္း ၈၀၀၀ခန္႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူ 
ေတာင္သူဦးေရးမွာ ပ်မ္းမွ် အေယာက္၇၀ခန္႔ရွိသည္။ ဤအဆင့္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး သံုးဓာတုပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားသည္ ကုမၸဏီတြင္ 
အေရာင္းရဆံုးျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ေျမၾသဇာေရာင္းခ်ရမႈမွာလည္း လ်င္ျမန္စြာျမင့္ တက္လာၿပီး မၾကာမီတြင္ ေရာင္းခ်ရမႈခြဲတမ္း ႀကီးလာမည္ျဖစ္သည္။ 
ၾသဘာသည္ ၎၏လုပ္ငန္းကို လယ္ယာသံုးစက္မႈသပစၥည္းမ်ား အပိုင္းကိုပါ ခ်ဲ႕ထြင္လာၿပီး ရိတ္သိမ္းစက္မ်ားကို ပို၍အေလးထားၿပီး ၎တို႔၏ 
တန္ဖိုးတစ္ဝက္ကို အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်သည္။ ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၏ ပမဏေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ 
မူျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ လည္း အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရမည္။ ဤမူကို ခ်မွတ္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းႏွစ္ရပ္မွာ-

•	 စားသုံးသူမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္ျမင့္မားမႈ

•	 စားသုံးသူႏွင့္ ကုမၸဏီအၾကား ေရရွည္ဆက္ဆံမႈ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ခံသည့္ ကာလတြင္ အဖြဲ႔သည္ ေရႊျခေသၤ့၏ ေဒသအေရာင္းတာဝန္ခံမန္ေနဂ်ာႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုးေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါ သည္။ ၎သည္ 
အပူပိုင္းဇုန္အတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တာဝန္ယူရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႔နယ္စီအတြက္ အနည္းဆံုး စိုက္ပ်ဳိး ေရးပညာရွင္ႏွစ္ဦးသည္ 
ကုမၸဏီမွ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈရသည္။ ၎တို႔က လယ္သမား ေတြ႔ဆံုစည္းေဝးပြဲမ်ား/
ကြင္းဆင္းျခင္းမ်ားကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အပင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးၾကသည္။ 
ဤစိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းတြင္ တိုက္႐ုိက္ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိၾကပါ၊ ေနာက္ခံကုမၸဏီမွ 
လိုလားသည့္အေလ်ာက္ မထင္မရွားေနၾကရသည္။ ၎တို႔သည္ ပံုေသ လစာ(အစိုးရႏွင့္ NGOမ်ားမွ ေပးေသာ လစာၾကားတြင္ရွိသည္)ရရွိၾကၿပီး 
အကယ္၍ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ကုမၸဏီမွ ေမွ်ာ္မွန္း ထားေသာတစ္ႏွစ္ေရာင္းအားႏွင့္ညီမွ်ပါက စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ားပါ အပိုဆုေၾကးကို 
ရရွိၾကသည္။

ပုဂၢလိက က႑အေနႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ စီးပြားေရးအလားအလာျမင့္မားေသာ ေဒသမ်ားတြင္သာ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈရွိသည္မွာ 
သိသာပါသည္။ LIFT/ Mercy Corpsတို႔၏ စီမံကိန္းအသစ္စတင္ရာ ေအာင္ပန္း အနီးတစ္ဝိုက္ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဩဘာမွ ခန္႔အပ္ ထားေသာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ ၃၅ဦး(ပ်မ္းမွ် တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ၅ဦး)ရွိၿပီး အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦးခန္႔သာ ရွိသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ 
ျဖစ္ေနသည္၊ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၎တို႔၌ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေနာက္ခံအရည္အခ်င္းလံုးဝမရွိပါ၊ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔ သည္ 
ကာလတိုအနီးကပ္သင္တန္းအခ်ဳိ႕ကို တက္ေရာက္ဖူးၾကၿပီး သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းရွိပုဂိၢဳလ္(မ်ားေသာအားျဖင့္စိုက္ ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစား)
တစ္ဦးကို ဝယ္ယူသူ/ ေတာင္သူမ်ားအား အၾကံဥာဏ္ေပးရန္ အခ်ိန္ပိုင္း ထားရွိထားသည္။

ဩဘာ၏ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္မႈ ကြဲျပားပါသည္၊ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ဳိးတြင္ ကုမၸဏီသည္ အရည္အေသြးျမင့္ဝန္ထမ္း (ဘြဲ႕ရ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္) ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာမ်ဳိးတြင္စိုက္ ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ အေတြ႔အၾကံဳရွိထားသူမ်ားကို ခန္႔အပ္ထား သည္။

၄.၂.၂ ကုန္သြယ္ေရး က႑
ကုန္သည္မ်ား/ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား/ လက္လီေရာင္းသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးအစား၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ေဈးႏႈန္းကဲ့သို႔ေသာ ေဈးကြက္သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ က်ပန္းသာျဖစ္ၿပီး စနစ္တက်မဟုတ္ပါ။ ဥပမာတစ္ခုမွာ ေအာင္ပန္းရွိ လက္ကား 
ေဈးႀကီးတြင္ ကုန္သည္တစ္ဦးသည္ ေတာင္းအႀကီးႀကီးအတြင္းမွ င႐ုတ္ပြမ်ားကို အတန္းအစားႏွစ္ခုခြဲေနသည္၊ တစ္ခုမွာ ရန္ကုန္သို႔ တင္ပို႔ရန္ 
သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ၿပီး အျခားတစ္မ်ဳိးမွာ ေဒသတြင္းေဈး၌သာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးနိမ့္သည္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ 
မိမိတုိ႕ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အတန္းအစားခြဲျခားမထားဘဲ ကုန္သည္ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြေပးေခ်ျခင္းမွာ သက္ဆုိင္ရာ 
အတန္းအစားအရသာျဖစ္သည္။

ဆန္ႏွင့္ဆီစက္မ်ားမွလြဲ၍ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးပါသည္။
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံတြင္ေသးငယ္ေသာအဆင့္၌သာ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဆန္စပါးအပုိင္းတြင္ ၎တို႔သည္ စပါးမ်ဳိးႏွင့္ 
အရည္အေသြးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ စားသံုးဆီထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဤကဲ့သို႔ေျပာဆိုမႈ 
သိပ္မရွိပါ၊ ႏွမ္းနီမ်ဳိးမ်ားကို ေဒသတြင္း ေဈးကြက္အတြက္ သိသိသာသာအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ေနၿပီး ေျမပဲအတြက္ ဆီႀကိတ္ခြဲထုတ္လုပ္ျခင္းႏႈန္း 
မွာလည္း သိသာကြဲျပားမႈမရွိပါ။

ယခင္က ကုန္သည္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္စက္မ်ားကိုယ္စား တရြာဝင္တရြာထြက္ သြားေရာက္၍ ထြက္ကုန္မ်ားဝယ္ယူေသာ “ရြာအဝယ္ေတာ္”မ်ားသည္ 
ေက်းရြာမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးလာမႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သေလာက္ ရွိေနပါသည္။ ေဈးကြက္ ကြင္းဆက္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးတလႊာေပ်ာက္သြားသည့္ သေဘာ 
ျဖစ္သည္။

ျခြင္းခ်က္အေနႏွင့္ဘိုကေလးမွ ဆန္စက္ပုိင္ရွင္၊ ဆီဆိုင္ရွိ ေဆးရြက္ႀကီးကုမၸဏီႏွင့္ “Big M”ဟူေသာ ကုမၸဏီ(ေအာင္ပန္း အနီးရွိ ယိုးဒယားပိုင္ 
ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးေစ့ႏွင့္အပင္ေပါက္မ်ားေရာင္းခ်ၿပီး၊ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားဝယ္ယူသည္)တို႕မွလြဲ၍ ကန္ထ႐ုိက္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို မေတြ႔ရွိရပါ။ ေအာင္ပန္းတြင္ အေအးခန္း သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ အာလူးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဒိုင္းမြန္းစတား ၏ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာမွာ သိပ္မရွင္းလင္းလွေပ။

၄.၃    LIFTမွ ရန္ပံုေငြေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွ မိတ္ဖက္မ်ား

စစ္တမ္းေကာက္ခံသည့္အခ်ိန္တြင္ မိတ္ဖက္(၈)ဖြဲ႔ (ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚမွ ေလးဖြဲ႔၊ ႐ွမ္းေတာင္ႏွင့္ အပူပိုင္းဇုန္တို႔မွ ႏွစ္ဖြဲ႔စီ)တို႔ကို ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး 
သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ၁၂ရြာမွာ “LIFT”စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည္(ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ကိုၾကည့္ပါ)။

မိတ္ဖက္ႏွစ္ဖြဲ႔မွာ ျပည္တြင္း NGOမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ငါးဖြဲ႔မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာNGOမ်ားျဖစ္ကာ က်န္တစ္ဖြဲ႔မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူမႈေရး လုပ္ငန္း 
ျဖစ္သည္။ မိတ္ဖက္အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္ ဦးစြာစတင္
လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။
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အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးတို႔ကို အေလးထားေနသေရြ႔ ကိစၥႏွစ္ရပ္လံုးသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ နီးကပ္စြာ 
ဆက္စပ္ေနလ်က္ရွိေနဦးမည္( ကာလလတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း ရွိေနမည္)ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျခားေသာ 
ဝင္ေငြတိုး လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးေရးမွာ ေက်းရြာအဆင့္အတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည္။ အဖြဲ႔အေနႏွင့္ ဥပမာႏွစ္ခုမွ်သာ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ - 
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ဆပ္ျပာခ်က္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မလႈိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးထုပ္/လွ်ာထိုးဦးထုပ္ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္း၏ခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အေလးထားမႈကို အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲ၍ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

•	 ပထမအုပ္စုွာ ေက်းလက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈတိုးျမင့္ေစရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာေခါင္းစဥ္တခုု သို႔မဟုတ္ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အေလးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ “နည္းပညာ တိုးတက္မႈမ်ား”ဆီသို႔ ပို၍ အားထည့္္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဤအုပ္စုတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ေမတၱာ၊ ရတနာဧရာ၊ Proximity Designsႏွင့္ Terre des Hommesတို႔ ပါ၀င္ၾကသည္.

•	 ဒုတိယအုပ္စုတြင္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈရွိေနၿပီး “အဖြဲ႔အစည္း တိုးတက္မႈ”မ်ားအျပင္ “နည္းပညာ တိုးတက္မႈ”ကိုပါ ဦးတည္ 
ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုရည္ရြယ္သည္။ WHH/ GRETညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ HelpAgeမွ ဦးေဆာင္ေသာ 
အဖြဲ႔သည္ ဤအဖြဲ႔ထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ 

အသစ္စတင္ခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေအာင္ပန္းေဒသမွ စီမံကိန္းသည္ ဆန္းသစ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 
Mercy Corpsသည္ LIFT၏ မိတ္ဖက္ႏွင့္ ကန္ထ႐ုိက္ျပဳထားေသာ မိတ္ဖက္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ MCႏွင့္ 
ပုဂၢလိက က႑အၾကား လုပ္ငန္းခြဲေဝမႈကို ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးျဖစ္သည္(လက္ရွိတြင္ East West မ်ဳိးေစ့ ကုမၸဏီႏွင့္ျဖစ္သည္)။ MCက ညိႇႏႈိုင္းကူညီ 
ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ၿပီး လယ္သမားမ်ား/လယ္သမားအဖြဲ႔မ်ားကို စုစည္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္East-Westကုမၸဏီသည္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ 
သင္တန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥမ်ား ပါဝင္သည့္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ပိုမို ေလးနက္သိမ္ေမြျခင္းေၾကာင့္ လူႏွင့္ 
ေငြအင္အားမ်ား ပိုမိုလိုအပ္သကဲ့သို႔ စီမံကိန္းအတြင္း အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပို၍လိုအပ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ လူအင္အား 
အဓိကအေလးထား ခ်ဥ္းကပ္မႈကို အပူပိုင္းဇုန္ေဒသရွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ HelpAge စုေပါင္းအဖြဲ႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ 
REVEAL စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၅ရြာ၌ ဤ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဝန္ထမ္း 
၁၃ေယာက္ကုိ ခန္႔အပ္ထားသည္။

ထိုေၾကာင့္ စီမံကိန္းလႊမ္းျခဳံသည့္ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းမွာ က်ဥ္းေျမာင္းလွပါသည္။ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ေနာက္ေၾကာင္း 
မျပန္ႏိုင္ေသာ၊ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ၊ ေက်းရြာမ်ား၏ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစြမ္းရည္ကို အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္း ညီညြတ္မႈကို 
ဖန္တီးေပးသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ စစ္တမ္းေကာက္ခံယူေနခ်ိန္တြင္ ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ အဖြဲ႔လိုက္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ပါဝင္မႈသည္လည္း တက္ၾကြမႈ ညီညီမွ်မွ်ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ပို၍ 
အသက္ဝင္လာပါသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားအတြင္းတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ က်ား/ မ က႑တြင္ သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္။

•	 ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔ကို အေျခခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိးပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ 
ယင္းတို႕မွာ ဥပမာအားျဖင့္- အိမ္ျခံဝင္း စိုက္ခင္း၊ ၾကက္၊ ဝက္၊ တိရစာၦန္ေမြးျမဴျခင္း၊ အျခား ဝင္ေငြတိုးပြားေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္         
အိမ္ေထာင့္ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ ျဖစ္သည္။

•	 ေဆြးေႏြးစည္းေဝးပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတက္ေရာက္မႈသည္ “LIFT၏ ေက်းရြာ”တြင္ “LIFTႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ေသာ ေက်းရြာ” 
ထက္ ပိုမ်ားသည္။

•	 ပအိုဝ့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပံုမွန္ ေတာင္သူလုပ္ငန္းမ်ား(လယ္ထြန္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္းမွ လြဲ၍)ကို လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး 
စိုက္ပ်ဳိးေရး သင္တန္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္ကြင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တက္ေရာက္မႈႏႈန္းမွာ 
ျမင့္မားသည္။

•	 ျခံဳၾကည့္ပါက ေနအိမ္မြမ္းမံမႈ၊ အဝီစိတြင္းမ်ား အနီးတြင္ရွိေနျခင္း၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး၊ အေသးစား စက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆန္းစပါးအထြက္ႏႈန္းတိုးျခင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ တိုးျမင့္လာျခင္းတို႔အားျဖင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းသည္လည္း 
ျမင့္မားလာသည္၊ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အေရးပါမႈကုိ ထင္ဟပ္ေစသည္။

•	 မိသားစုမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ တိုးတက္လာၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္၊ ယူဆခ်က္မ်ား ကို 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ဟလာႏိုင္သည္။

•	 အမ်ဳိးသားအမ်ားစုကလည္း ၎တို႔၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွ အေထာက္အကူရရွိႏိုင္ျခင္းအတြက္ ေက်နပ္ၾကသည္။

•	 မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ ပညာရွင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမွ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းကလည္း ေက်းလက္ရွိ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အစည္းအေဝးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္ရန္ အားေပးေနသည္။

•	 ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေငြစာရင္းမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက တာဝန္ယူကိုင္တြယ္ၾကရသည္။

•	 သို႔ရာတြင္ ေက်းရြာမ်ားအားလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ခေၾကးေငြမွာ အမ်ဳိးသားေအာက္ ေလ်ာ့နည္းၾကသည္။

ေက်းရြာအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္ ညီညြတ္ျခင္းတို႔ ရွိေနသေရြ႕ “စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ား”ရွိ ေရရွည္တည္တံ့မႈမွာ ရွိေနသည္ဟု 
ယူဆႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ အနာဂတ္တြင္ အျခားရြာတစ္ရြာသို႔ ျပင္ပ အေထာက္အပ့ံ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ 
ျပန္႔ႏွံ႔သြားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္မွာ တစုံတရာေသာအတိုင္းအတာႏွင့္ အေကာင္းျမင္ေပးသလုိျဖစ္ေနပါသည္။
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က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေျချပဳခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ ဒုတိယကိစၥရပ္မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဆက္သြားႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ၎မွာ - ဤ 
ခ်ဥ္ကပ္မႈပုံစံကုိ အနာဂတ္တြင္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီဌာနက ဆက္လက္တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသလားဟု ဆုိျခင္းပင္ျဖစ္သည္

စိုက္ပ်ဳိးေရး(နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ)ကို အေလးေပးျခင္းသည္ လႊမ္းျခဳံဧရိယာက်ယ့့္ျပန္႕မႈကုိသာ ျဖစ္ေစၿပီး အနည္းငယ္ေသာ စီမံကိန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ညွိႏႈိင္းျခင္းမ်ားလုပ္ရန္ သိပ္မလိုအပ္ဘဲ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တူညီေသာ 
လုံလစုိက္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ပါသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္ေဖာ္ေဆာင္မႈမႈမ်ားသည္ “ေကာင္မြန္ၿပီး႐ုိးရွင္း”သျဖင့္ (Proximity 
Designs website၏ ေၾကြးေၾကာ္စာသားႏွင့္အညီ) ၎တို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသံုးစြဲေနၾကသည္။ ဥပမာ တစ္ခုမွာ “ဆားငန္ေရ မ်ဳိးေစ့ 
ေရြးခ်ယ္ျခင္း-SWSS”ျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ၎ကို ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ သိရွိ အသံုးခ်ၾကသည္။  သာဓကအားျဖင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရွိ Proximity 
Designs၏  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ာမွာ၊ လႊမ္းျခဳံမႈဧရိယာက်ယ္ျပန္႔မႈရွိေသာ္လည္း နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အနည္းငယ္ကိုသာ အာ႐ံုထား 
လုပ္ေဆာင္သည္။ (တာ႐ုိးမ်ားကို ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္   သစ္စိမ္းေျမဩဇာအတြက္ Sesbania ျမက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းသည္ အလြန္ ေခတ္ေရွ႕ေျပးၿပီး 
လုပ္သားလိုအပ္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ၎ကို လက္ခံအသံုုးျပဳႏႈန္းသည္ အင္မတန္းနည္းပါးသည္။) ဤဥပမာက ေဖာ္ျပေနသည္မွာ ႐ုိးရွင္း၍ 
အကုန္အက်နည္းေသာ “ေတာင္သူအၾကံေပးလုပ္ငန္း (FAS)”ကဲ့သို႔ေသာ Proximity Designs ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
ေအာင္ျမင္သည္။ သို႔ရာတြင္ SWSS-ဆားငန္ေရ မ်ဳိးေစ့ ေရြးခ်ယ္ျခင္းထက္ ပို၍ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေသာ နည္းပညာအသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခ်ိန္တြင္မူ 
သိသာသည့္ အေတြးအေခၚေျပာင္းလဲမႈကို လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာ၏ ခက္ခဲမႈ အတိုင္းအတာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားသည္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္း၏
ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္း ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ အေၾကာင္းအရာ ပိုမို႐ုိးရွင္းေလေလ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးနည္းလမ္းသည္ ပို၍ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႏွင့္ 
အလုပ္ျဖစ္ေလေလျဖစ္သည္။ 2

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ စီမံကိန္းအတြင္းပါဝင္ေနေသာ ေက်းရြာမ်ား၏ ယံုၾကည္၊ လက္ခံမႈကို အျမင့္ဆံုးအဆင့္အထိ 
ရရွိၾကသည္။ ယင္းတို႕မွာ

•	 အျပည့္အဝေပးဆပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အဆက္အသြယ္မ်ားျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္း။

•	 ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္  ရုပ္ဝတၱဳပစၥည္းႏွင့္သြင္းအားစုမ်ားပံ့ပုိးေပးျခင္း။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ပြင့္လင္းစြာနက္နက္နဲနဲ ေဆြးေႏြးမႈမရွိေသာ္လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ 
“အေထာက္အပံ့ကို အားထားမႈ”ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ နာဂစ္ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္း အေရးေပၚ ကူညီမႈမွသည္ 
ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသို႔ ေျပာင္းလဲ ကူညီေထာက္ပံမႈသည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာတိုင္း၌ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေကာ္မတီ
ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ “LIFTေက်းရြာမ်ား”ရွိ ေက်းရြာေကာ္မတီမ်ားသာ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ က႑တြင္ တက္ႀကြစြာပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေဒသႀကီးသံုးခုမွ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားကသာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းကို အဓိက ပံ့ပိုးေပးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

ေတာင္သူစုိက္ကြင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား
ဤ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးနည္းလမ္းကုိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အေတာ္ေတာ္မ်ားက အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္းသံုးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ပါက ဤနည္းလမ္းသည္္ ထိေရာက္္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ေတာင္သူစိုက္ကြင္းသင္တန္းေက်ာင္း
မ်ားသည္ နည္းပညာအသစ္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းကို ေထာက္မ ကူညီေပး႐ုံသာမက တက္ေရာက္သူအခ်င္းခ်င္း အေတြ႔အၾကံဳဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအား ၎တို႔ ေလ့လာျမင္ေတြ႔ခ်က္မ်ား အေပၚအေျခခံ၍ 
၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းကိုပါ ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ 

ႏွစ္အေတာ္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ေတာင္သူစုိက္ကြင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ တိုးတက္လာႏိုင္ၿပီး ျပင္ပမွ 
အေထာက္အကူမ်ားကို အနည္းအက်ဥ္းသာ လုိအပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္၊ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိတြင္ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈကို အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ေသာ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အဆိုပါအဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိၾကေသးပါ။

ဤေက်ာင္းမ်ားသည္ေတာင္သူႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပး ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားအျပန္အလွန္ စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 
အေျမာက္အျမားကိုလည္း ေပးထားၿပီး အသံုးခ်သုေတသနအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေပးႏိုင္သည္။ ေတာင္သူစုိက္ကြင္း 
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ တက္ေရာက္သူမ်ားကို  စီးပြားေရးအေျခခံမ်ားပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ “ကြင္းဆင္း သုေတသန 
ျပဳျခင္း”ကို ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္လည္း အားေပးလ်က္ရွိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ LIFTသည္ လယ္သမားေက်ာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕တို႔မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို စုစည္းရရွိ 
ခဲ့ပါသည္။(LIFT၏ ဌာနတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းမွ သင္တန္းျပဌာန္းစာအုပ္၊ ၂ဝ၁၄ ကို ၾကည့္ပါ။)

ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္း၏ အဓိကအတိုင္းအတာလမ္းေၾကာင္းကို စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို သိရွိရန္လိုအပ္သည္။ 

•	 ေတာင္သူစုိက္ကြင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားအေျမာက္အမ်ား 
လိုအပ္သည္။

•	 ၎မွာ တစ္ခ်က္တည္းႏွင့္ အားလံုးကို ျပည့္စံုေစေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။သို႔ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚေအာင္ျမင္ေနေသာ လယ္ယာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာမ်ားအျပင္ ေဒသတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကိုပါ ႏွ႔ံႏွံ႔စပ္စပ္သိရွိရန္ လိုအပ္သည္။ 

•	 ၎မွာ “အဖိုးနည္း၀န္ပါေသာ” ခ်ဥ္းကပ္နည္းမဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္သည့္အဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ 
သည့္ ကနဦးကာလတို႔တြင္အရည္အေသြးရွိေသာ ျပင္ပမွ ေထာက္ပံ့မႈကုိ ဆက္တုိက္လိုအပ္ပါသည္။

2 ေထာက္ကူျခင္း သီအိုရီတြင္ နည္းပညာသစ္တစ္ခုကို လက္ခံႏိုင္မႈ အလားအလာကို အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ လကၡဏာ ၅မ်ဳိးရွိပါသည္ - ၎တို႔မွာ ၎၏ နက္နဲမႈ၊ 
လိုက္ဖက္ညီမႈ၊ စမ္းသပ္ခံႏိုင္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္မႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတို႔ျဖစ္ သည္။(Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press. or 
http://www.joe.org/joe/2007october/a1.phpကို ၾကည့္ပါ။)
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အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္သူမ်ားသည္ အစိုးရပိုင္း(အဓိကမွာစိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန)၊ ပုဂၢလိကအပိုင္း 
(အဓိကအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုးသြင္းအားစု ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုတင္သြင္းျဖန္႔ခ်ီသည့္ အဓိကကုမၸဏီႀကီးမ်ား) ႏွင့္ နည္းပညာ 
အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းအပိုင္းမ်ား(ဤေလ့လာခ်က္တြင္ LIFTမွ ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ နမူနာအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္) 
တို႔မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအပိုင္း 
အပိုင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး သြင္းအားစု ေရာင္းခ်ေသာဆိုင္မ်ားအၾကားတြင္ ခုိင္မာေသာ အလြတ္သေဘာ ဆက္ႏြယမ္ႈမ်ား ရွိေနသည္။ 
ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားအား လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးရွိသည္႔ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ (ဩဘာ၏ 
တရားဝင္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွအပ) စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ “အၿငိမ္းစား”ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ကို ေခၚယူခန္႔အပ္ထားရသည္။ ဩဘာ၏ 
တရားဝင္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ဌာနတြင္းရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္းမ်ား၊  အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေသာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား အေျမာက္အျမား ပါဝင္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ခိုင္မာေသာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အက်ဳိးရွိပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လယ္ယာ 
က႑တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္တခုအျဖစ္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး စိတ္အားထက္သန္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအား ဗဟုသုတေဝငွလမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ားမွာလည္း 
အရည္အေသြးရွိပါက သက္ေရာက္မႈ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိပါသည္။

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ အက်ဳိးေဆာင္ေတာင္သူသည္ ဩဘာ၏ ထပ္ဆင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္လည္း 
ရွိသည္။ ဤကဲ့သုိ႕ေသာျဖစ္စဥ္မွလြဲ၍ က႑ႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ပြင့္လင္းေသာ အျခားတရားဝင္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို မေတြ႔ရပါ။

အစိုးရသည္ မ်ဳိးသစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း မ်ဳိးစပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိက လက္ထဲသို႔သာလႊဲခဲ့ကာ  ၎၏ အဆင့္ျမင့္ဆံုးလုပ္ငန္းမ်ားကုိသာ 
အာရုံထားေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဟူေသာ အယူအဆသည္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု၏ နားလည္လက္ခံႏိုင္မႈကို ေက်ာ္လြန္ေနသည္။

အစိုးရႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း
အထူးသျဖင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအၾကား တရားဝင္ႏွင့္ 
အလြတ္သေဘာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ အေရအတြက္မ်ားျပားၿပီး ရွည္လ်ားေသာသမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ LIFT၏ စီမံကိန္းမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္  
“ဘိုကေလးစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(BATWG)”ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎အားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘိုကေလးစိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ 
ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ စုေပါင္းပါဝင္၍  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ဘိုကေလးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႔စလံုးသည္ စပါးမ်ဳိးေစ့ပြားမ်ားျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပါဝင္လ်က္ရွိၾကသည္။ 
မ်ဳိးေစ့စစ္ေဆးျခင္းကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားက ၎တို႔အတြက္ သြားလာေရးႏွင့္ 
အစားအေသာက္မ်ားကို အခမဲ့စီစဥ္ေပးသည္။ ရတနာ ဧရာ၏စီမံကိန္းတြင္  မ်ဳိးေစ့စိုက္ပ်ဳိးေသာ ေတာင္သူမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရး သုေတသနဥိီးစီးဌာမွ 
မ်ဳိးေစ့မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ၎ဌာနနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။ အနာဂတ္အတြက္မူ မ်ဳိးေစေတာင္သူမ်ားသည္ 
အေျခခံမ်ဳိးေစ့အဆင့္-၂မ်ဳိးေစ့(Foundation Seed)မွမွတ္ပံုတင္မ်ဳိးေစ့(သုိ႕)မ်ဳိးသန္႕အဆင့္-၁ (Registered Seed)ထုတ္လုပ္သံုးစြဲျခင္းကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သတင္းေပးပို႔ၿပီး ကြင္းဆင္းသည့္ေန႔မ်ား၊ 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စသည့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားသို႕လည္း ဖိတ္ၾကားရပါသည္။

TdHသည္ ေရအစက္ခ်စိုက္ပ်ဳိးနည္းႏွင့္ ေျမယာမဲ့စိုက္ပ်ဳိးေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရဆင္းတကၠသိုလ္၏ ေဒသတကၠသိုလ္ျဖစ္ေသာ မေကြး ႏွင့္ 
နီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ဤနည္းပညာသစ္မ်ားကို ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သုေတသနျပဳလုပ္ငန္းတြင္ 
ထည့္သြင္းရန္စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕တို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈတြင္ မလႈိင္ၿမိဳ႕မွ ျဖစ္စဥ္သည္ အထူးျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္မွဴး 
ေဟာင္းသည္ ယခုအခါတြင္ မလႈိုင္ၿမိဳ႕အတြက္ စီမံကိန္းမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ႏွစ္ဥိီးအနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ “ေမာင္းႏွင္သူေနရာတြင္ ရွိေနသင့္ေသာ္လည္း” ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အစိုးရ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအာင္ျမင္သည့္စီမံကိန္းကုိ လက္ခံမႈႏႈန္းမွာ နိမ့္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ထပ္မံအားျဖည့္သည့္ 
အျခားအေၾကာင္းရင္းမွာ အျခားအလွဴရွင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အစုိးရဌာနမ်ားအေပၚတြင္ ေရရွည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈလည္း 
သိသိသာသာ ရွိမေနပါ။

တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား 

အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

၅
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ပုဂၢလိကႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း
စီမံကိန္းပံုစံအရ မၾကာမီက ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အစျပဳခဲ့ေသာ စီမံကိန္းသည္ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ အခိုင္အမာ ခ်ိတ္ဆက္ထားလ်က္ 
ရွိသည္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆန္စက္ရွင္မ်ားအၾကား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုံး စက္ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ား/ 
ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ပါ ယခင္ကေရာ၊ ယခုတြင္ပါ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။  ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းကို ဘုိကေလးစိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္ရာတြင္အသုံးျပဳခဲ့သကဲ့သုိ႕   IRRIသည္လည္း စက္မႈပစၥည္းအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သီးႏွံသိုေလွာင္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ အဖိုးႏႈန္းႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္္လည္း 
အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။

သ႐ုပ္ျပလယ္ကြက္မ်ား၊ ကြင္းဆင္းသည့္ေန႔မ်ား၊ အစရွိသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက သြင္းအားစုက႑မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လစ္လ်ဴ႐ႈခံေနရပါသည္။ သုိ႕ပါေသာ္လည္း ဩဘာသည္ ကုမၸဏီအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 
အခ်ဳိ႕သြင္းအားစု အေရာင္းဆိုင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ဳိၾကားက်ဳိးၾကားတမ်ဳိး၊  စဥ္္ဆက္မျပတ္တဖုံ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စိတ္၀င္စားသည္သာမက အဆင္သင့္အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ေသခ်ာသည္မွာ စီးပြားေရးအရ 
စိတ္၀င္စားမႈမ်ားအေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္စြာအေလးထားသည္သာမက ယင္းကဲ့သုိ႕  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေျခခံသေဘာတရားအရ 
မျငင္းပယ္သင့္ပါ။

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသေလ့လာမႈျပဳအျပီးတြင္တြင္ ဤကိစၥရပ္ကို ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ တင္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း သံသယေမးခြန္းမ်ားႏွင့္တုံ႕ျပန္မႈကုိျဖစ္ေပၚေစ
ခဲ့သည္။ “LIFT”၀င္ထားေသာ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားက ေတာင္သူမ်ားအား ပုဂၢလိက က႑မွ  စီးပြားေရးအေရအျမတ္ထုတ္
လာႏုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိေပးထားေၾကာင္း ကို သိရွိထားရသည္။

အထူးသျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆက္စပ္၍ ပုဂၢလိက က႑ကို “အျမတ္ကိုသာလိုလားသူ”၊ “မသမာသူ”အျဖစ္၊ တံဆိပ္ခတ္ 
သတ္မွတ္လ်က္ရွိဆဲျဖစ္သည္။



-29- 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာသုေတသနအတြက္ အသံုးစရိတ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္း 
ေနၿပီး ေရရွည္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေလ်ာ့နည္းေနျခင္းကလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ နိမ့္က်ေနျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတခုအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ႏိုင္သည္(MSU ၂၀၁၃)

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင္႔ဆိုင္္ေသာ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ အသံုးခ် သုေတသနဟူ၍ ခြဲျခားျပီး နားလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ ဤသုေတသန ၂ 
ခု အၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိပဲကြာျခားေနမႈမွာ အေတာ္ၾကာျပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာပညာေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ     
သုေတသနတုိ႕မွာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ထားၿပီး အသံုးခ်သုေတသနမွာမူ တသီးတျခားျဖစ္ေနပါသည္။

၆.၁ ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းပညာေရးဆိုင္ သုေတသန
စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကာေပးေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ 
ပညာေရးကိုု အဓိက အေျခခံျပဳသင္ၾကားျခင္းမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ  “အစုိးရ စိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံးေက်ာင္း-SAI” ၁၂ ေက်ာင္းအနက္မွ 
တစ္ေက်ာင္း၌သာ (၃)ႏွစ္ ဒီပလိုမာ သင္တန္းအျဖစ္ စတင္သင္ၾကာေပးသည္။ ၂ဝ၁၅/၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔၌ စိုက္ပ်ဳိးေရး 
သင္တန္းေက်ာင္းသစ္ ႏွစ္ေက်ာင္းကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ရွိရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး ၁၄ ခုတြင္ အစုိးရစုိက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းစီ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။  ၃ ႏွစ္သင္တန္း၏ ေနာက္ဆုံးႏွစ္တြင္ ေတာင္သူမ်ားအားပညာေပးေရးနည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အေျခခံ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးသင္ခန္းစာႏွင့္ အေျခခံလယ္ယာလုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲျခင္းအေၾကာင္းကုိပါ ျပဌာန္းစာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဒီပလိုမာဘြဲ႕ရရွိသူ ေက်ာင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅ဝဝခန္႔ ရွိသည္။ ၎တို႔အနက္မွ အနည္းငယ္ခန္႔ကသာ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး 
တကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရၾကသည္။ ယခင္က ဒီပလိုမာကိုင္ေဆာင္ထားသူ အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔၏ ေမြးရပ္ေျမေက်းရြာ 
မ်ားသို႔ျပန္၍ ၎တို႔ရရွိခဲ့ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို မိဘလက္ငုတ္လက္ရင္း လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ ျပန္လည္အသံုးခ် ျဖန္႔ေဝၾကမည္ ဟု 
ယူဆထားခဲ့ၾကသည္။ ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား မရွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အနည္းစုကသာ အမွန္တကယ္ 
ေနရပ္သို႔ ျပန္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အမ်ားစုမွာ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္ရွာေဖြၾကၿပီး အခ်ဳိ႔က ဆက္လက္ပညာသင္ယူၾကသည္။ 

ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္သည္ မၾကာေသးမီက ၎၏ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသားေခၚယူမႈ ဦးေရကို ၃ဝဝမွ ၆ဝဝသို႔ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ၎၏ B.Sc 
သိပၸံဘြဲ႕စာသင္ကာလကို (၄)ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အစုိးရစိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုၿပီး 
အမွတ္မီသူမ်ား (စိုက္ပ်ဳိးေရးေက်ာင္းဆင္း ဒီပလိုမာသင္တန္းေအာင္ျမင္ရန္မလိုသူမ်ား)  ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျပီး ယင္းတုိ႕အထဲမွေရြးခ်ယ္ျပီး 
ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္တြင္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရ 
မည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေရဆင္းမွ အဓိကတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္အျပင္ ေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ အထူးျပဳသင္ခန္းစာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
သင္ၾကားေပးေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းခြဲေပါင္း ခုႏွစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္(ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းေၾကျငာစာကို ၾကည့္ပါ)။ 
ဤေက်ာင္းခြဲမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ဘြဲ႔ႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေက်ာင္းဆင္းသုေတသနကို လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းခြဲမ်ားကို 
မ်ဳိးေစ့/ သုေတသန ျခံမ်ား(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)၏ အနီးတြင္ ထူေထာင္ထားရွိၿပီး ၎မ်ဳိးေစ့/ သုေတသနလယ္ယာမ်ား၏ ေျမေနရာအခ်ဳိ႕ကို 
ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းခြဲမ်ားအတြက္ ခြဲေဝထားရွိေပးထားသည္။

ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္၏ ပညာေရးဌာန (၇)ခုတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ဌာန ႏွင့္ တိရစာၦန္သိပၸံဌာနတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 
ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုုစလံုးကို ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ သိသာထိေရာက္မႈမွာ သီးႏွံသိပၸံပညာရပ္မ်ားေနာက္ ေရာက္ေနသည္။

၁၉၇၈ခုႏွစ္တြင္ အခ်ိန္အတိုဆံုး ၂ႏွစ္မွ အၾကာဆံုး ၆ႏွစ္အထိရွိေသာ ဘြဲြ႔လြန္(M.Agr.Sc)ပညာေရးကို စတင္ခဲ့သည္။ Ph.D ပညာေရး ကို 
၂ဝဝ၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။

ေမြးျမဴေရးတကၠသိုလ္(UVS)ႏွင့္ သစ္ေတာတကၠသိုလ္(UOF)လည္း ေရဆင္း၌ပင္ တည္ရွိသည္။ တကၠသိုလ္(၃)ခုစလံုးသည္ ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အညီ ရွိေနေသာ္လည္း မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး 
သုေတသန ဦးစီးဌာန(DAR)ႏွင့္ သစ္ေတာ သုေတသနအဖြဲ႔(FRI)တို႔သည္ ေရဆင္းတြင္ တည္ရွိသည္။

ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ၎၏ ေဒသဆိုင္ရာ ေက်ာင္းခြဲမ်ား(လွည္းကူး၊ 
မေကြး၊ ေအာင္ပန္း)သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဘြ႔ဲႀကိဳသင္တန္းကာလကို မၾကာေသးမီကမွ ၅ႏွစ္ကာလကို တိုးျမႇင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ 
ေက်ာင္းခြဲမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မ်ားမ်ားစားစားမရွိပါ။ ထို႔နည္းတူ၊ သုေတသနျပဳေနေသာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း 
မရွိေသးပါ။

စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ရွိ 

အစိုးရပညာေရးႏွင္႔ သုေတသန

၆
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ေဒသဆိုင္ရာ ေက်ာင္းခြဲမ်ားတည္ေထာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအနက္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေၾကာ္ျငာစာတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ထိေရာက္ေသာ နယ္ပယ္ႏွင့္ နည္းပညာ ဖြြ႔ံၿဖိဳးမႈ” ႏွင့္ “ေဒသခံ စိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္”တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အစုိးရစိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ (၎၏ ေဒသဆိုင္ရာ ေက်ာင္းခြဲမ်ားအပါအဝင္)တို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ သိသိသာသာ သတ္မွတ္ထားေသာ လ်ာထားသံုးေငြစာရင္းမရွိသလို ခိုင္မာေသာတိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးကို ပံ့ပိုး 
ေပးႏိုင္စြမ္းလည္းမရွိပါ။ သီးႏွံသရုပ္ျပကြက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္္စမ္းသပ္မႈမ်ားအတြက္ ေတာင္သူမ်ားအား အဆိုပါသိပၸံေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း စနစ္က်ေသာ  ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားမရွိပါ။

ထိုကဲ့သို႔ပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံေက်ာင္းနွင့္ ေရဆင္းတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားက လယ္ယာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႔ၾကည္ရႈ 
ေလ့လာရန္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူစုိက္ခင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈမွာလည္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္ျဖစ္သည္။

ျပဌာန္းထားေသာ သင္ခန္းစာသည္ ဇီဝေဗဒအေပၚတြင္ မ်ားစြာအားျပဳထားသည္။ လယ္ယာစီးပြား၊ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး၊ တိရစာၦန္ေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ 
စက္မႈလယ္ယာဘာသာရပ္တို႔မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေနဆဲအဆင့္၌ပင္ ရွိေနေသးသည္။

ပို၍ ျမင့္မားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းအတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေဖာ္ျပထားေသာ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈမွာ နည္းပညာ 
အရည္အေသြးရွိေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ကို ပညာေပးေရး၊ နည္းပညာ/ဇီဝေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားအေပၚ အေလးထားျခင္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး သုေတသန 
လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ဤလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္သည္။  ေက်ာင္းခြဲတစ္ခု၏ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထာသည္မွာ 
- ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပထမဦးစားေပးသည္ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င္သင္တန္းေပးျခင္း၊ ဒုတိယ ဦးစားေပးသည႔္ သုေတသနႏွင့္ တတိယဦးစားေပးကသာ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္း ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္္”။ 

ဒီပလိုမာတန္း၊ ဘြဲဲႀကိဳႏွင့္ဘြဲ႔လြန္အတန္းမ်ားတြင္ တူညီေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုသည္ သင္ယူၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ အေသးစိတ္မႈ၊ နက္နဲမႈႏွင့္ 
အထူးျပဳမႈတို႔ ကြဲျပားသြားပါသည္။

ေက်ာင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းသည္ အေနာက္တိုင္းမွ စိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ 
အေျခခံအားျဖင့္ ကြာျခားမႈမရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလက္ေတြ႔ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းႏွင့္ သုေတသနတို႔အၾကားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား 
အားနည္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္တိုင္း တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လယ္ယာစီးပြား ေပါင္းစပ္ပါဝင္ျခင္းမွာ ပို၍ သိသာထင္ရွားၿပီး စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံႏွင့္ 
တိရစာၦန္သိပၸံတို႔ႏွင့္တကြ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာဘာသာရပ္တို႔ကို ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားသည္။

ယခင္အခ်ိန္က မႏၱေလးရွိ “စိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသုိလ္”မွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ေတြ႕စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ထိေတြ႔ခဲ့ရသည္မွာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ထိတိုင္ေအာင္္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေသာ မိသားစုတစ္စုထံတြင္ အနည္း ဆံုးတစ္လခန္႔ 
ေနထိုင္ၾကရၿပီး အစိုးရ သုေတသနလယ္ယာမ်ားတြင္လည္း လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ ၾကရသည္။ 
ေက်ာင္းသားဦးေရျမင့္တက္လာ၍ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔တြင္ ပိုမိုခက္ခဲလာေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို 
ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္(စံသိန္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္း၊ ၂၀၁၅)။ ေရဆင္းတကၠသိုလ္တြင္ ေဒသအလိုက္ေက်ာင္းခြဲမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ 
ဤအေလ့အထကို ျပန္လည္စတင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

၆.၂ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈျပဳထားေသာ/ အသံုးခ် စိုက္ပ်ဳိးေရး သုေတသန

စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာသင္ၾကားေရးက႑ျပင္ပမွ အစိုးရ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန(DAR) 
ေအာက္တြင္ စုစည္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။

၎ကို ရန္ကုန္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳ႕ကုန္းတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၁ခုႏွစ္တြင္ ေရဆင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၄ခုႏွစ္တြင္ 
အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ သီးျခားဌာနတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဦးစီးဌာန၏ အဓိက တာဝန္မွာ “ေဒသအလိုက္ 
ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ထားေသာ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း”ျဖစ္သည္။

ဇယား ၃ - စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသန ဦးစီးဌာန(DAR)၏ ဖြဲ႔စည္းပံု

ဌာနခြဲ က႑

ဆန္စပါးႏွင့္ အျခားႏွံစားေျပာင္း/သီးႏွံ - ဆန္
- အျခားႏွံစားေျပာင္း

ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး - ဆီထြက္သီးႏွံ
- ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး

စက္မႈသံုးသီးႏွံႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံ စိုက္ပ်ဳိးေရး - စက္မႈသံုးသီးႏွံ
- ဥယ်ာဥ္ျခံ စိုက္ပ်ဳိးေရး

ေျမဆီလႊာ၊ေရသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး စက္မႈပညာ - ေျမဆီလႊာသိပၸံ
- ေရသံုးစြဲျခင္း သုေတသန
- စက္မႈလယ္ယာ

သီးႏွံစိုက္ပ်ဳးိေရးပညာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေဈးကြက္စီးပြားႏွင့္ စာရင္းအင္း - သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရးပညာ
- စိုက္ပ်ဳိစီးပြား
- စာရင္းအင္းေဗဒ
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ဇီဝနည္းပညာ၊ အပင္ မ်ဳိးစိတ္ ရင္းျမစ္ႏွင့္ အပင္ ထိန္းသိမ္း 
ကာကြယ္ျခင္း

- ဇီဝနည္းပညာ
- အပင္ဗီဇ ရင္းျမစ္
- ကိမိလေဗဒ (ပိုးမႊားေဗဒ)
- အပင္ ေရာဂါေဗဒ

စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွသီးႏွံသုေတသနစင္တာ ၇ခု (ယခင္က “ဗဟိုျခံမ်ား”ဟုေခၚခဲ့ၾ
ကသည္)ႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏ ျခံခြဲ ၁၇ခု(ယခင္က “ေဒသႏၱရ သုေတသနျခံမ်ား”ဟုေခၚသည္)တို႔ ပါဝင္ေနၿပီး ကြဲျပားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေဂဟဇုန္မ်ားတြင္ 
ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနသည္ စပါးအမ်ဳိးအစား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား(စုစုေပါင္း ၉၁မ်ဳိး) ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အျခားႏွံစားသီးႏွံ 
(၃၂)မ်ဳိး၊  ဆီထြက္သီးႏွံ (၁၉)မ်ဳိး၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး (၃၇)မ်ဳိး၊ စက္မႈသီးႏွံ(၂၀)မ်ဳိးႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံ သီးႏွံ (၄)မ်ဳိး တို႔ကိုပါ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎လယ္ယာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ မွ ခရီးစဥ္ကို ၾကည့္ပါ)။ 
ပထမဆံုးျမင္ေတြ႔ရသည့္အျမင္မွာ အဆိုပါျခံမ်ားသည္ မေလာက္ငေသာ ဘ႑ာေငြကိုသာ အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အျပင္ ၎တို႔မွာ 
ဦးတည္ခ်က္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေကာင္းေကာင္း မရွိပါ။ မ်ဳိးေစ့ျခံမ်ားသည္ အသံုးစရိတ္ကာမိေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ လည္ပတ္ရမည္ဟူသည္မွာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္္း(လက္ရွိတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ျခံမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕မလုပ္ႏုိင္ေသးပါ) မၾကာမီ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ေလ့လာခ်က္အရ 
စနစ္တစ္ခုလံုးကို ေကာင္းစြာဖြဲ႔စည္း၊ စီမံႏုိင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (van den Broek၊ J. et 
al.၂၀၁၅)

စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၏ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဆန္စပါး ဦးစားေပးအပင္မ်ဳိးပြားျခင္းအေပၚတြင္ အဓိကအာ႐ုံထားၿပီး 
အရင္းအျမစ္အနည္းငယ္ကိုသာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ား၊ ေရအသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာစီးပြားအတြက္ သုေတသနျပဳျခင္းတြင္ 
အသံုးျပဳသည္။ ရရွိေသာဘ႑ာေငြ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ဤဦးစားေပးအဆင့္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ပုံေပၚပါသည္။

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ဆန္စပါးတန္ဖိုးကြင္းဆက္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၏ ပါဝင္မႈကို အခန္း၃.၁၌ 
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီး(၃)ခု၌ စစ္တမ္းမေကာက္ခံမီတြင္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ ေရဆင္းတကၠသိုလ္၏ ေဒသဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ခြဲရွိရာ လွည္းကူးတြင္ 
ရွိၾကေသာ ဗဟုိစိုက္ပ်ဳိးေရး သုေတသနႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း (CARTC) ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံ သုေတသနႏွင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ (VFRDC)တို႔ကို သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ဗဟုိဌာနႏွစ္ခုစလံုးမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ JICA၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေထာင္ထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦးမ်ားမွာ ေခတ္မီ ေလ့က်င့္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

CARTCသည္ သီအိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါလူမ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။

•	 ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား (၄ပတ္)3

•	 လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား (၄ပတ္)

•	 လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား (၄ပတ္)

•	 အငယ္တန္းအရာရွိမ်ား (ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ ၃ပတ္)

•	 အႀကီးအရာရွိမ်ား (အဆင့္ျမင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ နည္းပညာႏွင့္ ေငြစာရင္း သင္တန္း၊ ၄ပတ္)

•	 အေရးကိစၥဆိုင္ရာ အထူးျပဳမ်ား (SMSs၊ အထူးသင္တန္း၊ ၂ပတ္)

၂ဝ၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ CARTCသည္ တက္ေရာက္သူ ၁၆၁၈ဦးအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ၃ဝကို စီစဥ္ပို႔ခ် 
ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူ ၆၄၂ဦးသာ ရွိသည့္ သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စုစုေပါင္း ၂၃ခုသာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂/ ၁၃ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႀကီးမားေသာ တိုးတက္မႈျဖစ္သည္။ သင္တန္း/အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ၃၇ခုတြင္ တက္ေရာက္သူအမ်ားဆံုး ၂ဝဝ၃ဦး 
အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္က်န္ခဲ့သည့္ႏွစ္မွာ ၂ဝဝ၅/ဝ၆ျဖစ္ၿပီး မည့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထူးျခားသိသာစြာ ကြဲျပားေနသည့္အေၾကာင္းမွာ ေဖာ္ထုတ္၍ 
မရခဲ့ေပ။

CARTC ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနရသည္ကို လုိလားၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကၿပီး ၎တို႔၏ 
သုေတသနလ်ာထားသံုးေငြမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ၎တို႔သည္ သင္တန္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္းထက္ ပို၍ဂုဏ္ျမင့္ေသာ 
သုေတသနကို ပိုမို လုပ္ေဆာင္လိုၾကသည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံစိုက္ပ်ဳိးျခင္းတြင္ CARTCသည္ VFRDCႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ VFRDC သည္ 
တစ္ရာသီမွ ႏွစ္ရာသီအထိအခ်ိန္ယူရေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မ်ဳိးေစ့စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း 
လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

3   ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ (၄)ပတ္သင္တန္းသည္ မိသားစုလယ္ယာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔သင္ယူ ျခင္း(ေရဆင္းေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ 
၁၉၆၈ခုႏွစ္အထိ မယူမေနရျဖစ္သည္)အတြက္ အစားထိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ပညာေရး၊ သုေတသနမ်ားႏွင့္ 

တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား

၇

သုေတသနႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးၾကားမွ ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အားနည္းပါသည္။ ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသန 
အပိုင္းတို႔တြင္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ တရားဝင္ စနစ္တက် ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမရွိပါ။ 
ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ ေထာက္ကူျခင္းလုပ္ငန္းကို ၎တို႔ ဦးတည္ခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ မသတ္မွတ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို 
ယခင္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ - ဥပမာအားျဖင့္ ေရဆင္းတကၠသိုလ္၏ ေဒသဆိုင္ေက်ာင္းခြဲမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာ 
စီးပြားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံသင္ခန္းစာမ်ာထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းအမွန္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ 
သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေရဆင္းတြင္ရွိေသာ တကၠသိုလ္သံုးခုစလံုး (YAU၊ UoFႏွင့္ UVS)သည္ ၎တုိ႔၏ 
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရပါသည္။ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားသည္ 
တကၠသိုလ္မ်ားအေနႏွင့္ ဤဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ပို၍လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ 
ဌာနတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းကို ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈသံုးသပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းပညာေရးဆိုင္ရာသုေတသနႏွင့္ အသံုးခ်သုေတသနအၾကားမွ ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ေရဆင္းတကၠသိုလ္၏ ေဒသဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ 
အနီးရွိ သုေတသန အလုပ္႐ုံ/လယ္ယာအၾကား အဖြဲ႔အစည္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ 
ေဒသဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားအသံုးျပဳေသာ ေျမယာမ်ားကို သုေတသနအလုပ္/ ျခံမ်ားမွ ျပန္လည္ခ်ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦးအသစ္မ်ားကို 
ေက်ာင္းဝင္းမ်ားအတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ေတြ႕စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမွာ နည္းပါးလြန္းလွသည္။ 
သို႔ေသာ္ ေဒသဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားက သင္ခန္းစာ၏ လက္ေတြ႔အပိုင္းကို ပို၍ နက္နဲၿပီး အားေကာင္းလာေစရန္ အခြင့္အလမ္းအမ်ားအျပားကို 
ေပးႏိုင္သည္။

လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အဓိက ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဌာနခြဲႏွင့္အတူ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန (DoA)ႏွင့္ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတုိ႕ရွိရာ ၎တုိ႔သည္ သုေတသနႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းတုိ႕ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ရာတြင္ ဤဆက္ႏြယ္မႈပင္လွ်င္ ခိုင္မာမႈမရွိပါ၊ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်မွတ္ပံုေဖာ္ထားေသာ၊ နည္းပညာအရ ေကာင္းမြန္မႈရွိေသာ မ်ဳိးေစ့ျဖန္ျဖဴးမႈ 
ကြင္းဆက္တြင္ပင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အျမဲတေစ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါ၊ ထို႔ျပင္ “အသိအမွတ္ျပဳ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး 
မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္သူမ်ား အၾကားတြင္ တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိပါ” (van den Broek၊ J.၊ et al. ၂၀၁၅)။ စိုက္ပ်ဳိးေရး သုေတသန ဦးစီး 
ဌာနသည္ မ်ဳိးပြားျခင္းအလုပ္သီးသန္႔ႏွင့္ ပထမမ်ဳိးပြားျခင္းမွ မွတ္ပံုတင္ၿပီး မ်ဳိးေစ့အထိကို တာဝန္ယူရၿပီး  စိုက္ ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္ ဒုတိယ 
အဆင့္မ်ဳိးေစ့ပြားျခင္းကို မွတ္ပံုတင္ၿပီး မ်ဳိးေစ့မွ အသိမွတ္ျပဳခံ မ်ဳိးေစ့အထိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အပူပိုင္းဇုန္တြင္ 
အဓိကဆီထြက္သီးႏွံ(ႏွမ္းႏွင့္ေျမပဲ)အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၏ ဆီထြက္သီးႏွံ သုေတသနျခံ(“ဗဟုိျခံ”၇ခုအနက္မွ တစ္ခု)
သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ဒုတိယအဆင့္ မ်ဳိးေစ့ပြားျခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္ရသည္။
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ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ ေကာလဟာလႏွင့္ စိတ္မွန္းမ်ား၊ ထံုးထမ္းဓေလ့မ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မၾကာေသးမီႏွင့္ အတိတ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ယွက္ႏြယ္ေနေသာ ကြန္ယက္ႀကီး၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုခံေနရသည္။ 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေရးပါမႈသိပ္မရွိပါ - အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္သည္ အားထား၍ မရႏိုင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဖက္မ်ားျဖစ္ေနျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္စားမႈမ်ားသည္ ပညာေရး၊ သုေတသနႏွင့္ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးကဲ့သို႔ေသာ ၎တို႔ ထည့္သြင္းခံရသင့္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္မပါဝင္ႏိုင္ပါ။

ဤသည္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွ ကိုင္တြယ္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္း မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးတည္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း 
သိသာထင္ရွားေနပါသည္။ ေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ပတ္ဝန္းက်င္၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို သိေနၿပီး 
ပတ္ဝန္းက်င္မွ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မည္သို႔ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ရမည္ကိုလည္း သိရွိကာ တုန္႕ျပန္ရာတြင္လည္း အဓိကအားျဖင့္ က်ဳိးေၾကာင္း 
ဆီေလ်ာ္မႈႏွင့္အတူ  စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရးတုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္း၏ 
အဓိက ျပႆနာမ်ားအထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ ခဏခဏေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လယ္သမားမ်ားသည္ လက္ျဖင့္ ကိုင္ယူ၍ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုဆီသို႔ 
တြန္းပို႔ေနရာခ်ေပးရမည့္ ထံုထိုင္း႐ုိးရွင္းၿပီး ဗဟုသုတမရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားမဟုတ္ၾကေတာ့ပါ။ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္း၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ 
ရမည့္အရာမွာ လယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လယ္သမားတစ္ဦးစီႏွင့္အတူ ရပ္ရြာမ်ားကိုပါ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ  
စြမ္းရည္ကို တိုးျမႇင့္အားေပးရန္ ရပ္ရြာမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိုက္ေကၽြး၊ ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍ 
အစိုးရ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပုဂၢလိကအပိုင္း တို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ေအာက္ေဖာ္ျပဇယားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ဇယား ၄ - အစိုးရ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႔၏ ေထာက္ကူျခင္းႏွင့္ လယ္ယာအၾကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (EAS)

အဖြဲ႔အစည္းအမည္ တိုင္းေဒသ EAS ခ်ဥ္းကပ္နည္း မွတ္ခ်က္

အစုိးရ က႑

စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံး အက်ဳိးေဆာင္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ျပီး သရုပ္ျပကြက္မ်ား 
တည္ေထာင္သည္။ အပူပုိင္းဇုန္တြင္ 
ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းမ်ားကုိ 
တစိတ္တေဒသအသုံးျပဳလ်က္ရွိျပီး 
ယင္းတုိ႕သည္ IFAD စီမံကိန္းတြင္ 
အသိပညာျဖန္႕ျဖဴးရာစခန္းမ်ားအျဖစ္ 
တည္ေထာင္သြားမည္ဟုၾကားသိရသည္။

ဆန္စပါးစုိက္ပ်ဳိးေရးတြင္ 
အေလးထားလြန္းျပီး ေက်းရြာ 
အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိမႈတြင္ 
အားနည္းလ်က္ရွိေသးသည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံး ေက်းလက္တိရိစာၦန္ 
က်န္းမာေရးလုပ္သား

တိရိစာၦန္ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ 
ကုသေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးတို႔တြင္ 
အထူးအေလးထားသည္။ မ်ဳိးစပ္ျခင္း 
မ်ဳိးပြားျခင္းႏွင့္ တိရိစာၦန္အာဟာရ     
ျပည့္မီေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အားနည္းလ်က္ ရွိသည္။

ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံး လက္ရွိတြင္ ေက်းလက္ေငြေခ်းေရး 
ေကာ္မတီမ်ားကုိ သင္တန္းေပးလ်က္ 
ရွိေနျပီး ေက်းရြာမ်ားသုိ႕ ေငြစတင္ 
ေခ်းေပးေနျပီျဖစ္သည္။

ေက်းလက္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား 
ေပၚတြင္ အထူးအေလးထားသည္။

သမ၀ါယမဦးစီးဌာန ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံး တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္း မရွိပါ။ ေက်း
လက္သမ၀ါယမေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႕အေန 
ႏွင့္ ရွိသည္။ သြင္းအားစုပံ့ပုိးျခင္းကိစၥ 
တစ္ခုသာ အသက္ဝင္လ်က္ရွိသည္။

ေလ့လာခဲ့ေသာ ရြာမ်ားတြင္ 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သမ၀ါယမမ်ားမွာ 
အထက္အမိန္႔အရ ဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္ျပီး 
သမဝါယမအစစ္အမွန္မ်ားမဟုတ္ၾကပါ။

နိဂုံးခ်ဳပ္

၈
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အဖြဲ႔အစည္းအမည္ တိုင္းေဒသ EAS ခ်ဥ္းကပ္နည္း မွတ္ခ်က္

စီမံခ်က္မ်ား

IRRI ဘိုကေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း အျခားမိတ္ဖက္မ်ား၊ လယ္ယာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ႀကီးွဌာနတို႔အား 
သ႐ုပ္ျပသမႈမ်ားအတြက္ နည္းပညာ 
ကၽြမ္းက်င္ဗဟုသုတမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ 
အျခား ေထာက္ကူျပဳျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
ကို အျခားမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသန ဦးစီဌာနမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အပူပိုင္းဇုန္တြင္လည္း လုပ္ ေဆာင္လ်က္ 
ရွိသည္၊ သို႔ေသာ္ သီးႏွံရာသီေၾကာင့္ 
(ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိးသည့္ အခ်ိန္၊ 
ရာသီ မဟုတ္ပါ) စစ္တမ္းေကာက္ခံ 
သည့္ ကာလတြင္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိခဲ့ပါ။

WHH ဘိုကေလး၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ 
ေတာင္သူ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ 
ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမွ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္သူမ်ား ရွိသည္၊ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ေပၚတြင္ 
ထိေရာက္မႈရွိသည္၊  သ႐ုပ္ျပလယ္ကြက္ 
မ်ားလည္း ပါသည္။

သမ၀ါယမပုံစံအားျဖင့္  ပံ့ပိုးျခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္သည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)

GRET ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ 
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ

ေလ့လာေရး စင္ျမင့္ (ေတာင္သူ 
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လယ္ကြက္ 
တြင္း သ႐ုပ္ျပမႈမ်ားမွ မ်ဳိးသစ္)၊ 
မလဆက MAFF

သမ၀ါယမပုံစံအားျဖင့္ ပံ့ပိုး ျခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္သည္(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)

ရတနာ ဧရာ ဘုိကေလး၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ စပါးမ်ဳိးေစ့ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ 
တိုက္႐ုိက္အတူ အလုပ္တြဲလုပ္သည္။

မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္သူမ်ား အဖြဲ႔ကို 
ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္          
( အျခားမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
အတူလက္တြဲ၍)

Proximity ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ 
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ

စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာအၾကံေပးလုပ္ငန္းကုိ့္ 
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အျမဲတမ္းေျဖဆုိေပးျခင္း

ေတာင္သူအေျမာက္အျမားထံ ေရာက္ရွိ 
ကူညီေပးႏိုင္သည္။

TdH ေရနံေခ်ာင္း၊ အပူပိုင္းဇုန္ တိုက္႐ုိက္ေပးေသာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး
အစီအစဥ္မရွိေသးပါ။

စီမံကိန္း ေနာက္ပုိင္းအဆင့္တြင္ 
လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသည္။

HelpAge consortium မလႈိုင္၊ အပူပိုင္းဇုန္ ေတာင္သူသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ လက္ 
ေတြ႔ သ႐ုပ္ျပကြက္တည္ေထာင္ျခင္း

စစ္တမ္းေကာက္ခံေနခ်ိန္တြင္ 
အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာ 
ျခင္းမရွိပါ(ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ 
စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ရာသီ မဟုတ္ပါ။)

Metta ဆီဆိုင္၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း

ေတာင္ယာစပါးစိုက္ပ်ဳိးျခင္းအတြက္ 
ေတာင္သူသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 

စစ္တမ္းေကာက္ခံေနခ်ိန္တြင္ 
အေသးစိတ္ ေလ့လာျခင္းမ်ား 
မရွိခဲ့ပါ၊(စပါး စိုက္ပ်ဳိးေနခ်ိန္ မဟုတ္ပါ)

Mercy Corps ကေလာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေတာင္ပိုင္း

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕သည္ၾကားမွ ကူညီေပး 
သူ အျဖစ္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ ပုဂၢလိက 
က႑မွ နည္းပညာ ပံ့ပိုးေပးသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ခံေနခ်ိန္တြင္ 
အေသးစိတ္ ေလ့လာျခင္းမ်ားမရွိ ခဲ့ပါ၊ 
စီမံကိန္းေက်းရြာမ်ားအား ေနာက္ဆံုး 
အဆင့္ေရြးခ်ယ္သည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ ရွိေနေသးသည္၊ လက္ရွိ 
အခ်ိန္အထိ နည္းပညာပိုင္ဆိုင္ရာ 
သင္တန္းတစ္ခုသာ ရွိေသးသည္။

သမဝါယမမ်ား/သမဝါယမ 
ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား

စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္(၆)ခု

WHH/ GRETတို႔သည္ CAEDP မ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေနသည္။ “အႀကိဳ သမ” 
အဖြဲ႔အစည္း၊ သြင္းအားစုျဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့္ 
စက္မႈပစၥည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လပြတၱာတြင္ ေအာက္မွ အထက္ 
သို႔ စနစ္ျဖင့္ သမဝါယမအား 
တည္ေထာင္ထားသည္ (စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
မဟုတ္ပါ)
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လယ္သမား အဖြဲ႔မ်ား စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္(၆)ခု

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရွိမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္
မ်ဳိးေစ့စုိက္ပ်ဳိးေသာလယ္သမား
မ်ား အစည္းအ႐ံုးကို ဖြဲ႔စည္းတည္ 
ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ TdH 
သည္ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
လယ္သမားအစည္းအ႐ံုးမ်ားဖြဲ႔စည္း 
တည္ေထာင္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည္။

ပုဂၢလိက က႑

အဓိက စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုးဓာတု 
ေဆးဝါးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား/
ဆိုင္မ်ား၊ မ်ဳိးေစ့ ကုမၸဏီမ်ား

စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္(၆)ခု

လိုအပ္သလို က်ဘမ္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 
လယ္ယာအတြင္း သ႐ုပ္ျပသမႈမ်ား

စုိက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္မ်ား ေက်းရြာမ်ား 
သို႔ လွည့္လည္သြားလာျခင္း၊တရားဝင္ 
ဆိုင္မ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းမီဝန္ထမ္း 
မ်ား၊ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၾသဘာ 
(AWBA)သည္ လက္ကုိင္ကြန္ပ်ဳတာ 
အေျခခံသည့္ အၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ု ေဖာ္ထုတ္ေနသည္။

သြင္းအားစု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေသာ 
ဆိုင္မ်ား

စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္(၆)ခု

ေမးျမန္းေတာင္းဆိုလာက အၾကံျပဳ 
ေျဖၾကားေပးသည္။

ဆိုင္တြင္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
အရည္အခ်င္းမွာအေျခခံ အဆင့္ 
သာရွိသည္။

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လက္ရွိ အစိုးရက႑သည္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းကုိ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ ပံ့ပိုးေပးေနသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ 
လ်ာထားသံုးေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္သာမကပါ။ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အတူ လယ္ယာလုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ေသာ ရပ္ရြာမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို အေလးထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ပညာေရး၊ ေက်ာင္ပညာရပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ အသံုးခ် သုေတသန၊ အစိုးရတုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားအၾကား 
ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားသည္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမရွိပါ။ ၎တို႔တည္ရွိေနသည့္အခါမ်ဳိးတြင္လည္း ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိးထက္ 
အလြတ္သေဘာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလြန္ခုိင္မာ 
ေပၚလြင္မႈရွိပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဘြဲ႔လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူအားလံုးသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခုတည္းတြင္ အတူတကြ 
ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၏ ထံုးစံအရ ၎တို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးထား ေစာင့္ေရွာက္ေသာေၾကာင့္ 
‘မိသားစုႀကီး’ႏွင့္ တူသည္။ အနည္းငယ္ေသာ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနအၾကား 
မ်ဳိးေစ့ကိစၥတြင္ တရားဝင္ဆက္ႏြယ္မႈေတြ႕ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ႐ႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေလ့မရွိၾကပါ။

တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ အဓိကအဖြဲ႔ႀကီး(၃)ဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ အစိုးရ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားအတြက္လည္း 
အလားတူပင္ျဖစ္ပါသည္

•	 အစိုးရက႑သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာကို လႊမ္းျခံဳမႈရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆိုဆဲျဖစ္ၿပီး ၎၏ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံႏွင့္ တိရစာၦန္ 
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အားလံုးသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လ်င္ျမန္ေသာ တိုးတက္ေနမႈမ်ားကို 
လုံေလာက္စြာသတိမျပဳမိသကဲ့သုိ႕ျဖစ္ေနပါသည္။ 

•	 အလွဴရွင္ေပးလွဴေသာ စီမံကိန္း က႑သည္ တစ္ခုလံုးအေနႏွင္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္အံ့ဆဲဆဲ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ အစိုးရ၏ ဌာနမ်ား၏ လက္ခံရယူႏိုင္စြမ္း နိမ့္ပါးမႈႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံု မၾကာခဏ 
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ တုိးတက္မႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေႏွးေကြးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အလွဴရွင္ 
ေထာက္ပံ့ေသာ ဖြဲ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ “ကြက္တိကြက္ၾကားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား”အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
အဓိကက်ေသာ လႊမ္းမိုးမႈမရွိဘဲ၊ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္သာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။   

•	 ပုဂၢလိက က႑သည္ မၾကာေသးမီကာလအတြင္း၌ ေျပာင္းႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ကဲ့သို႔ေသာ တန္ဖိုးဆက္ကြင္းဆက္ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားတြင္ အဓိက တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းပံ့ပိုးသူအျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပုဂၢလိက က႑သည္ အလြန္ 
အၿပိဳင္အဆိုင္ျပင္းထန္ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားေနေသာ ေစ်းကြက္ႀကီးတြင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အစိုးရက႑မွ အဖြဲ႔အစည္းဌာနမ်ားအဆင့္တြင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အဖြဲ႔/ဌာနကို အထူးက႑တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားၾကသည္မွာ သိသာၿပီး 
ရလဒ္အျဖစ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၿပိဳင္တည္ရွိေနၾကသည္။ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုအတြက္ အတူတကြ အင္အား ပူးေပါင္းရန္မွာ တရားဝင္ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားတြင္ ဖိအားေပးေဖာ္ျပေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ထင္သာျမင္သာမႈ မရွိလွပါ။ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကို 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႔လိုက္/ ဌာနအလိုက္တြင္ စိတ္မလံုျခံဳမႈ 
ျမင့္မားေစသည္၊ သို႔ရာတြင္ ၎စိတ္သေဘာထားကို ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္အဆင့္တြင္ အျပဳအမူ ေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ တခုတည္းေသာ အထိေရာက္္ဆံုးအခ်က္မွာ စီးပြားေရးအရ မက္လုံးရွိမႈပင္ 
ျဖစ္သည္။ ၎အေျခအေနက ဝိေရာဓိျဖစ္ေစၿပီး  နည္းလမ္းအသစ္ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေတြ႔ရမည့္ စြန္႔စား 
ရႏိုင္ေခ်မ်ားကိုရင္ဆုိင္ႏုိင္ေလာက္သည့္ ေငြေၾကးရင္းျမစ္ႏွင့္ လယ္္ဧကမ်ားမ်ား ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လက္ရွိစုိက္ပ်ဳိးနည္း စနစ္မ်ားကုိ 
အေကာင္းဆုံျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္လိုၾကသည္။ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ေရး 
အတြက္သာ ဦးစားေပးေနရသျဖင့္ စုိက္နည္းစနစ္သစ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေလာက္ေအာင္ မတတ္ႏုိင္သည့္အျပင္ အေျပာင္းအလဲတြင္ 
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ၾကဳံေတြ႕ရႏုိင္သည့္ ဆုံးရွဳံးမႈအတြက္ပါ ရင္ဆုိင္ရန္အင္အားမရွိၾကပါ။ 

စက္မႈက႑သို႔ ေျပာင္းလဲေနေသာ လက္ရွိျဖစ္စဥ္ႀကီးသည္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမညီမွ်မႈကို ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လယ္ယာေျမအေျမာက္အျမားပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ပထမဦးဆံုး လယ္ယာအတြင္း တိရစာၦန္မ်ားအသံုးျပဳ 
ရာမွ စက္မႈပစၥည္းမ်ားကို အစားထိုးခဲ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ၎တို႔သည္ ေျမျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ပုိမိုအခ်ိန္မီလုပ္ေဆာင္္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ 
လုပ္သားအင္အား လိုအပ္မႈျမင့္မားေသာ ကာလမ်ားတြင္ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ထိုမွ်မက အျခားေသာ 
ေတာင္သူမ်ားအား အခေၾကးေငြျဖင့္ ၎တို႕ပုိင္စက္ကိရိယာမ်ားကို ဌားရမ္းေပးႏိုင္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္သည္ စနစ္တက်စုေပါင္းေဖာ္ထုတ္ေသာ 
စက္မႈဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကို တိုး၍ေထာက္ပံ့ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေနသည္။

ေက်းရြာျပင္ပတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ေတာင္သူမ်ား ေက်းရြာကိုစြန္႔ခြာမႈႏႈန္းအရွိန္ 
ျမင့္တက္ေစၿပီး ကာလလယ္တြင္  ေတာင္သူလယ္သမားအေရအတြက္က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အရြယ္အစားမွာ 
တိုးျမင့္လာမည္ျဖစ္သည္။

တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေနသေရြ႕ ေတာင္သူမ်ားသည္္ အခ်ိန္ၾကလာသည္ႏွင့္အမွ် ပို၍ပညာရွင္ဆန္လာ၍ ေဈးကြက္တြင္ 
ပိုမို ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ၿပီး သီးႏွံအမ်ဳိးအစား သို႔မဟုတ္ တိရစာၦန္ေမြးျမဴလုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ တုိးခ်ဲ႕ 
ပညာေပးေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အနည္းအက်ဥ္းေသာ ေတာင္သူမ်ားျဖင့္သာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရေသာ္လည္း ပို၍ ကၽြမ္းက်င္လာေသာ 
ေတာင္သူမ်ားအတြက္  နည္းပညာကုိသာမက ယင္းနည္းပညာျဖန္႕ေဝေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းတုိ႕ပါ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။

တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္  ႐ုိးရွင္းၿပီး အေျခခံက်ေသာ့ အေရးႀကီးသည့္ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ - အရည္အေသြးရွိၿပီး 
ေအာင္ျမင္တဲ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေအာင္ ေက်းလက္လူငယ္မ်ား  မည္သည့္ေနရာတြင္ ေလ့လာသင္ၾကားၾကပါသနည္း။ 

လက္ရွိတြင္ ၎တို႔သည္ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခား ရြာသူရြာသားမ်ားထံမွသာ သင္ယူေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာျပင္ပမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွလည္း အဓိက တိုး၍ရရွိေနပါသည္။ 
လက္ရွိတြင္ ေအာက္ေျခ/ေက်းရြာအဆင့္ထိေရာက္ရွိေနသည့္ နည္းပညာသစ္မ်ား အဓိကပံ့ပိုးေပးသူမ်ားသည္ အလွဴရွင္မ်ား ေထာက္ပံ့ေသာ 
စီမံကိန္းမ်ားမွ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္သာ ကြဲျပားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္သမား၊ ပိုက္ျပင္သမားႏွင့္ စက္ျပင္သမားမ်ား ျဖစ္လာရန္အတြက္  ပံုမွန္အားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြင့္လွစ္ေနေသာ 
“အစိုးရသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာ သင္တန္းေက်ာင္း-VET” မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေလ့လာသင္ၾကားႏုိင္သည္။သို႔ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သင္တန္း 
မ်ားကို လယ္သမားလိုအပ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳမိသူမရွိသလို လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ တူညီေသာ ေလ့က်င့္ေရးအေတြးအေခၚ သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာင္း၊ အဖြဲ႔မရွိေသးပါ။ လယ္ယာလုပ္ငန္းသည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္အတြက္သာမက အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
ပညာရပ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ ပို၍ပို၍ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္သေဘာလုပ္ေဆာင္ရၿပီး တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ 
ေတာင္သူမ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးတြင္ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား လိုအပ္သည္ဟူေသာ လက္ခံယူဆခ်က္သည္ ေတာင္သူမ်ားတြင္ 
ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ အျမစ္တြယ္လာေနသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူေလ့လာစဥ္တြင္ ေတာင္သူမ်ားကေျပာၾကားရာမွာ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးတြင္အရင္ထက္ 
ပို၍ရင္းႏွီျမႇဳပ္ႏွံလာၾကသည္။ ဤကဲသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ - “ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကေလးမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထက္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ကို ေနထိုင္ၾကရမည္”ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ပညာ တတ္ေျမာက္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း 
မ်ားရွိရာ အျခားၿမိဳ႕ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာၾကသည္။ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမွာ ျမန္မာေက်းလက္ပြင့္လင္း 
ေျပာင္းလဲလာမႈအတြက္ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ကေလးအေျမာက္အမ်ားရွိေသာ လယ္သမား အမ်ားစုသည္လည္း 
မိမိတို႔ကေလးမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးကို ဘိုးဘြားပိုင္လယ္ယာမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေစလိုၾကသည္။ ဤယူဆခ်က္မွာ မွန္ကန္သည္ဟု 
ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားတြင္လည္း လက္ေတြ႔စိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို လက္ရွိအခ်ိန္အခါထက္ ပိုမို ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ပိုမိုလိုအပ္ပါသည္။ အျခားကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ေတြ႔ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းသည္ 
လူမႈအသိုင္းအဝန္းတြင္ လူထင္ႀကီးမခံရေသာ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔နိမ့္က်ေနျခင္းကုိ ေျပာင္းလဲရန္မွာ 
ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ဤေျပာင္းလဲမႈသည္ ပိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝင္ေငြႏွင့္စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈတို႔နွင့္ အဓိကအားျဖင့္ 
ဆက္စပ္ပါေနသည္။ ဤအရာသည္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းကို ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ေက်းရြာမ်ားဆီသို႔ တိုက္႐ုိက္ 
ဦးတည္ထားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
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လက္ေတြ႔က်ၿပီး အမွန္တကယ္ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ လက္ရွိ ရွိေနေသာအတားအဆီးမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေရးႀကီး အတားအဆီးမ်ားသည္ ေငြေရးေၾကးေရး ေထာက္ပံ့မႈအေျမာက္အျမား လိုအပ္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္တို 
အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာက် ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္အျပင္  အစီအစဥ္ေရးဆြဲခ်မွတ္မႈႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ကာလရွည္တရပ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ထပ္မံလိုအပ္တတ္သည္။

၉.၁    အစိုးရ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းအတြက္ အနာဂတ္ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား

ဗဟုိဦးစီးစနစ္အားဖ်က္သိမ္းျခင္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရသူသည္ သူအဆံုးအျဖတ္ေပးရမည့္ ျပႆနာႏွင့္ နီးေလေလ၊ ျပႆနာအေပၚ ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္စြာသိရွိမႈ 
ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကပါ ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။ ဤ႐ုိးရွင္းေသာ ဆင္ျခင္မႈေလးသည္ 
အဖြဲ႔အစည္းပံုစံအားလံုးအတြက္ပါ မွန္ကန္ေသာ္လည္း တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးအတြက္ အထူးပင္ အေရးပါ ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ရပ္ရြာမ်ားအားလံုးသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အာ႐ံုထားေန၍ျဖစ္သည္။ 
ဗဟုိဦးစီးစနစ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံတစ္ရပ္လံုးကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားေစပါလိမ့္မည္။ မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါက စိုက္ပ်ဳိးေရး 
ဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မူလကတည္းက စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းမႈတို႔သည္ ဆက္လက္ တိုက္စား 
ပ်က္စီးဦးမည္ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးအေနႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္မျဖစ္ရပါ၊ အကယ္၍ ေဒသတစ္ခုမွ ေတာင္သူမ်ားသည္ သီးႏွံတစ္ခုကို 
စိုက္ပ်ဳိးၾကပါက စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ အဆိုပါ သီးႏွံအေပၚႏွင့္ ထိုသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးျခင္းမွ ေတာင္သူမ်ား 
ရင္ဆိုင္ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကိုသာ ဦးတည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအေနႏွင့္ လ်ာထားေငြသတ္မွတ္ျခင္းသည္လည္း ဗဟိုဦးစီးစနစ္မျဖစ္ရပါ၊ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာန၏ 
ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးသည္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္မည့္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းအတြက္ ခ႐ုိင္/တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္သို႔ လ်ာထားဘ႑ာေငြကို ပိုမိုေလွ်ာက္ 
ထားႏုိင္သည္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းအတြက္၎မွာ စီမံတာဝန္မ်ားပိုမိုလာမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ရွိေနေသာ ပညာရွင္ဆိုင္ရာေနရာႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈ 
မရွိႏိုင္သလို ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵရွိမွသာ ဘ႑ာေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ရပ္တန္႔ျခင္းသည္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိုလည္း ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာလည္း ပုိမိုအဓိပၸါယ္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ 
လည္း ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား လ်ာထားေငြ ခ်မွတ္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္အၾကား ဘတ္ဂ်တ္လ်ာထားေငြ ခ်မွတ္ 
သုံးစြဲျခင္းကို ပို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္မွာ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကို အသံုးမျပဳျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ခုကို ခ်ဥ္ကပ္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ရာ၌ အလြန္ပင္ 
သင့္ေတာ္ပါသည္။ ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ပိုးမႊားမ်ား က်ေရာက္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းသည္ သီးႏွံအမ်ဳိး အစားတစ္မ်ဳိးအား 
ေစ်းကြက္တင္ပို႔ရန္ျပႆနာႏွင့္ တူညီမည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ေရာဂါႏွင့္ ပိုးမႊား က်ေရာက္ျခင္းသည္ ေနရာေဒသတစ္ခု တည္းတြင္ျဖစ္ပါက ၎ကို 

စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
လွည္းကူးတြင္ရွိေသာ CARTCသည္ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္သာမက ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပန္ည္းလမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ထိေတြ႔ရန္လိုအပ္ေသာ လုပ္သက္ရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦး၊ ပစၥည္း ကိရိယာ ပံ့ပိုးေပးထား 
ပါသည္။ ေထာက္ကူျပဳျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္အတူ လယ္ယာစီးပြားဘာသာရပ္ကိုလည္း ေလ့က်င့္ေရးသင္ခန္းစာထဲတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။  
စံနမူနာအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ဤျပန္လည္ေလ့က်င့္သံုးသပ္ျခင္းတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းကို ကူညီေပးေနေသာ CARTCတြင္ TA အစိတ္အပိုင္းကို  
တြဲဆက္ေပးသင့္ၿပီး အလွဴရွင္ ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို အျပည့္အဝ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ 
၎အစီအစဥ္တြင္ NGOမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားမွ နည္းပညာရွင္မ်ားက ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးသူမ်ားအေနႏွင့္ အျမင္သစ္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ား 
၏ မတူညီေသာ သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားအေၾကာင္း သယ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

CARTC၏ တိုးတက္မႈကို ေရဆင္းတကၠသိုလ္၏ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး ပညာရပ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားဘာသာရပ္တို႔တြင္ျဖစ္သည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၉
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ဦးစားေပးမ်ား၊ ပင္မအခန္းက႑ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံအသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္း
လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၎၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိးျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး 
က႑ ဆက္လက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဦးစားေပးမ်ားခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုေျပာင္းလဲမႈကို အေလးထားသည္ကိုလည္း 
ေတြ႔ရွိရသည္(လက္ရွိတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ စက္မႈသံုးသီးႏွံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔အား ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္း)၊ သုိ႔ရာတြင္ ပန္းတိုင္၊ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း အေရးတႀကီးျပန္လည္ခ်မွတ္ရန္လုိအပ္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရ ဘက္မွာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား 
အားလံုး၏ အခန္း၊က႑၊တာဝန္မ်ားကိုလည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုထပ္ေနေသာ (သုိ႕မဟုတ္)ပြားထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေသာ အလုပ္၊ တာဝန္မ်ား 
မျဖစ္ေစဘဲ ေပါင္းစည္းအားကို ရယူႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

ပင္မအခန္းက႑သတ္မွတ္ျခင္းသည္ လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္သက္သက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပင္မအခန္းက႑သတ္မွတ္ရန္ 
အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုမွာ အဓိကဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္လိုအပ္သည္ - လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
အစိုးရမွ ေထာက္ပံထားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး တိုးခ်ဲ႕ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားအားလံုး အတြက္ 
ပံ့ပိုးေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဆဲပင္ျဖစ္သလား။  စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ေဆာင္သည့္ ေက်းရြာမ်ား၏ မည္သည့္လူမႈအစိတ္အပိုင္းအျခားမ်ားကို အစိုးရ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းက အဓိက ဦးတည္ထားပါသလဲ။  စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနသည္ ေျမယာမဲ့ ဆင္းရဲသား ေတာင္သူမ်ားမွအစ စီးပြားေရးျဖစ္ 
စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ ေတာင္သူမ်ားအထိ၊ ေတာင္သူမ်ားအားလံုးကို ကူညီေနပါသလား။ အစိုးရ၏ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းသည္ အနာဂတ္တြင္ 
မည္သို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

လက္ရွိတြင္ ေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားရွိေနသည္ - T&V စနစ္မွ 
အက်ဳိးေဆာင္/ သ႐ုပ္ျပ ေတာင္သူမ်ား၊  အပူပိုင္းဇုန္ရွိ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ စခန္းမ်ားႏွင့္ IFADမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေနျပည္ေတာ္အနီးမွ 
စီမံကိန္းအသစ္သည္ “အသိပညာျဖန္႕ခ်ီရာစခန္းမ်ား”ကို တည္ေဆာက္၍ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ “ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၀၁၄)”ဟူေသာ 
စာအုပ္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီဌာန၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္(၃)ခုကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏွစ္ခုမွာ မ်ဳိးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ၿပီး 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ က်န္တစ္ခုက ဆိုထားသည္မွာ - “အဆင့္ျမင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ပင္မက႑သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ဗဟုိဦးစီစနစ္မရွိျခင္းႏွင့္ ပင္မက႑သတ္မွတ္တို႔မွာ ညီမွ်မႈရွိေနၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ ပင္မက႑သတ္မွတ္ျခင္းက စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ နည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးတည္းကို တစ္ေသြမတိမ္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု 
ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။

ပုဂၢလိက က႑အတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး တသမတ္တည္းရွိေသာ နည္းဥပေဒ မူေဘာင္ ခ်မွတ္ေပးျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ဥပေဒ သက္ဝင္ 
စိုးမိုးရွိေစရန္ ပိုမို အာ႐ုံထားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခင္ကတည္းကပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ဓာတုေဆးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တံဆိပ္မ်ားကို 
ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ရွိေနရမည္ဟု ဥပေဒထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အတြင္း၌ ျမန္မာစာမပါဝင္ေသာ တင္သြင္းကုန္မ်ားအား ေတြ႔ရွိ 
ေနရပါသည္။

အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လက္ခံအသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းတိုးျမင့္မႈကို ကာလတိုတိုင္းတာမႈမွာ ဘုိကေလး ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာလုပ္ငန္း 
အဖြဲ႔ (BATWG)ကဲ့သို႕ သတင္းအခ်က္အလက္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈ စင္ျမင့္/ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ အတြက္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပုိင္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ျခင္း
ဗဟုိဦးစီးစနစ္သည္ အဖြဲ႔အစည္းအက်ဳိးအတြက္ကိုသာ မူဝါဒကိုသာ ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ စားသံုးသူကို ဦးတည္လာေစရန္ စီမံေရးရာ 
သည္ တန္းဖိုးကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ စုစည္းတည္ရွိေနေသာ ထုတ္လုပ္သူေတာင္သူႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ လိုအပ္သည္။  ခိုင္မာေသာ လယ္သမားအစည္းအ႐ုံးမ်ား ေပၚေပါက္ေစလိုျခင္းမွာ အစိုးရႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးစကား 
ေျပာဆိုႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ႐ုိးသားမႈျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေတာင္သူအဖြဲ႕အစည္းအ႐ုံးမ်ားသည္ 
မၾကာေသးမီ အခ်ိန္အထိ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရၿပီး အစုိးရအေနႏွင့္ ၎၏ အာ႐ုံကို အဆိုပါအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ေထာက္ခံမႈရရွိေရးအတြက္ ခ်ုဳပ္ကိုင္ျခင္း 
အစား  ေတာင္သူမ်ား အား လြတ္လပ္ေသာကိုယ္ထူကုိယ္ထ ေတာင္သူအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ သမဝါယမမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ 
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၎အရာမွာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးနည္းစနစ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ ေက်းလက္ထုတ္လုပ္သူေတာင္သူအမ်ားစုအၾကား 
ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။

၉.၂ LIFT, မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား
၂ဝ၁၄ခုႏွစ္တြင္ LIFTမဟာဗ်ဴဟာအသစ္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ခုိင္မာေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို မူပိုင္ ကိုင္စြဲထားပါသည္။ ၎သည္ 
မူ၀ါဒဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္း၊ တိုးျမင့္လာေသာ ေစ်းကြက္ပူးေပါင္းျခင္း၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ အစာအာဟာရက႑၊ အစရွိသည့္ က႑အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎သည္ ကိစၥရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္လိုေသာ စီမံကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ 
ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိသည့္ ေဒသကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း အခြင့္အလမ္းႏွင့္ တင္းက်ပ္ျခင္းမရွိဘဲ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

LIFT၏ “အဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း”သည္ ပင္မက႑ေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ္လည္း LIFTသည္“ဌာနတြင္း ပင္မက႑ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း”ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ သတင္းအခ်က္မလက္ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ လယ္သမားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ဌာနတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲကဲ့သို႔ေသာ သင္ တန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ LIFT ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေရရွည္ 
တည္တံ့ေရးအပိုင္းကို တိုး၍ စဥ္းစားျခင္းကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည္။ ၎သည္ မတူညီေသာခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ေပၚထြက္ေစပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳေအာင္ျမင္ထားေသာ လယ္ယာသုံးကိရိယာမ်ား၏အခန္းက႑ကို
လည္း လစ္လ်ဴမ႐ႈသင့္ပါ။
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“စစ္မွန္ေသာ”သမဝါယမမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေတာင္သူအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အင္အားေတာင့္တင္းရန္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္   
ဖြဲ႔စည္းပုံဆိုင္ရာမ်ားအားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

အေထြေထြႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ ေတာင္သူအဖြဲ႔မ်ားေပၚေပါက္မႈကုိ အားေပးမႈမရွိသည့္တိုင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရး အေထာက္အကူျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းမႈကုိေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႕ ့ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အဖြဲ႔မ်ားကုိ စီမံကိန္းအက်ဳိးခံစားသူမ်ား 
ဖြဲ႕စည္းလာေအာင္လည္း ဆက္လက္ေထာက္ကူအားေပးသင့္ပါသည္။ 

ေတာင္သူအစုအဖြဲ႔မ်ား၊ ေတာင္သူအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ “စစ္မွန္ေသာ”သမဝါယမ်ားသည္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ 
ေပးပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔ကို စည္း႐ုံးသည့္   အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
တို႔တြင္ ႏုိင္ငံေရး အဆံုးအျဖတ္မ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးႏုုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ ၎တို႔သည္ ကူညီဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ၎တို႔၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေပးႏိုင္ၿပီး 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းကိုလည္း ေတာင္သူမ်ားမ်ားဆီေရာက္ေအာင္္ ကူညီေပး ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ အဖြဲ႕၀င္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေရး ပံ့ပိုးသူမ်ားအျဖစ္ တုိးတက္ေရာက္ရွိလာႏုိင္ပါသည္။

လာမည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ အစိုးရ၏ အဓိက တုိးခ်ဲ႕ပညာေရးပံ့ပိုးေပးသူ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာန၏ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို ရုတ္ျခည္းေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေတြးအေခၚစြမ္းရည္ကို သိသိသာသာတိုးျမႇင့္ႏိုင္သည္႔ 
အလားအလာမရွိေသာေၾကာင့္ အလွဴရွင္ဘက္ျခမ္းမွ မူဝါဒအခ်ဳိ႕ကို သေဘာတူညီေပးရန္ လိုအပ္ပံုရပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈသည္ နီးကပ္စြာခ်ိတ္ဆက္ေနေသာေၾကာင့္ တြက္ေျခကိုက္၍ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အလားအလာေကာင္းေသာ 
အက်ဳိးျပဳခံ ေတာင္သူအေျမာက္အျမားထံ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ပိုၿပီး အထူးအေလးထားသင့္သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးနည္းလမ္းသည္

•	 တစ္မ်ဳိးသို႔မဟုတ္တစ္မ်ဳိးထက္ ပိုေသာ သီးႏွံမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳရမည္။

•	 တိက်ေရရာေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတခု ပါဝင္ရမည္။

•	 သြင္းအားစုႏွင့္ ေစ်းကြက္၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေထာက္ကူပံ့ပုိးသည့္စနစ္ ပါ၀င္ရမည္။

•	 တြက္ေျခကိုက္ေသာ စက္မႈလယ္ယာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ ပံ့ပိုးေပးရမည္။

•	 စီးပြားေရးက႑တစ္ခုအျဖစ္ လယ္ယာက႑တစ္ခုလံုး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေလးထားရမည္။

•	 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို 
မိတ္ဆက္ပံ့ပိုးေပးရမည္။

လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လက္စြဲစာအုပ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အကူအညီအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ျပဳျပင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကမၻာ့အျခားေဒသရွိ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ 
ႏုိင္ငံမ်ားမွ ရရွိေသာ အေတြ႕အၾကဳံေကာင္းတခုမွာ  “လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လက္စြဲစာအုပ္”ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ အသားတင္ 
အျမတ္ေငြတြက္ခ်က္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားႏွင္႔ ၎၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိကအပိုင္းတြင္ အဓိကသီးႏွံႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
စံနမူနာ အျမတ္ေငြမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ လုိအပ္ပါက စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားဇုန္မ်ားအရလည္း သိရွိႏိုင္သည္။ ဤစာအုပ္္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ 
အႏၱရာယ္မွာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ယခင္ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ားက ျပဌာန္းထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးထားေသာ 
ထူးမျခားနား စာေစာင္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္မွတ္လာႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္အား အခ်ိန္ၾကာၾကာ အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ 
သီးႏွံမ်ား၊ ျပည္ပသို႔တင္ပို႕ျခင္း အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ား၏ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈႏွင့္ အျခားတူညီေသာ အခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ မၾကာခဏ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆံုးျဖတ္ရာ၌ အလြန္အေရးပါေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိလာရပါသည္။

လယ္သမားမ်ား မွတ္တမ္းေရးသြင္းေရးအတြက္ အေျခခံသင္တန္းကို စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိတ္ဖက္မ်ားအားလံုး တစ္ဖက္တြင္မိတ္ဆက္ 
ထည့္သြင္းမည့္ နည္းပညာသစ္မ်ားအထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သင့္ၿပီး တျခားတစ္ဖက္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္းတမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အဆုိပါလက္စြဲစာအုပ္တြင္ မတူညီေသာ စီမံခ်က္ေဒသမ်ားရွိ သီးႏွံမ်ား၏ အခ်ဳိ႕ခက္ခဲေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ 
စနစ္တက်ပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ တည္းျဖတ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလြန္ခက္ခဲ၍ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျခင္း မျဖစ္မသင့္ပါ။

ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ေလ့လာေရးအဖဲြ႔သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို အေလးထားေသာ 
ေရဒီယို ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မ်ား၏ အႀကိမ္ေရ၊ အမ်ားႏွစ္ၿခဳိက္မႈႏွင့္ အစီအစဥ္၌ ထည့္သြင္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
မသိရွိခဲ့ရပါ။ အပၚယံ အျမင္အရ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ၾကည့္႐ႈသူအထိုက္အေလ်ာက္ရွိၾကပါသည္။ ၾကည့္႐ႈ နားဆင္သူအေျမာက္အျမားထံသုိ႔ ေရာက္ရွိ 
ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဖိုးနည္းနည္းႏွင့္ အလြန္ထိေရာက္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္းအရာပါဝင္မႈမွာ နည္းပညာ သို႔မဟုတ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွင္းလင္းမႈရွိလာရန္ သို႔မဟုတ္ သတိထားရွိမိလာရန္အထိ လံုေလာက္မႈမရွိပါ။

သို႔ရာတြင္ အဖြဲ႔အေနႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏွစ္ဖြဲ႔သည္ ဤမီဒီယာနည္းလမး္မ်ားကို အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ၾကားသိရၿပီး ဆက္လက္၍ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ဆက္လက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သင့္ပါသည္။
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တိုးခ်ဲပညာေပးေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း 

တုိးခ်ဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေဖာ္ထုတ္မႈမွာ အျပာင္းအလဲမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ  အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနသကဲ့သို႔ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ 
တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ရပ္ရြာမ်ားသို႔ အျပည့္အဝမေရာက္ရွိႏိုင္ၾကပါ၊ ရွိေနၿပီးသား ႏြားႏွင့္ဆြဲေၾကာင္းဆြဲ၊ 
ထြန္ႏွင့္ေျမပဲမ်ဳိးေစ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစက္ခ်စိုက္ပ်ဳိးျခင္းတို႔၏ ျပန္႔ႏွံ႔မႈ အရွိန္မွာ အလြန္ေႏွးေကြးေနသည္။ အခ်ဳိ႕  ေနရာအနည္းငယ္၌သာ 
သို႔မဟုတ္ လံုးဝျပန္႕ႏွံမႈမရွိသည့္ သေဘာျဖစ္ေနပါသည္။

တစ္ဖက္တြင္မူ၊ အလွဴရွင္ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထင္ရွားေသာ အခန္း 
က႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္း၏ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားကို ပင္မအျဖစ္သတ္မွတ္ရန္၊ က႑တြင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ထည့္သြင္းစီစဥ္ရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ၍ ၾကံ႕ခိုင္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား 
ျဖစ္ရန္အတြက္ အလွဴရွင္အသိုင္းအဝန္း၏ အားေကာင္းေကာင္းျဖင္႔ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အမ်ားစုႏွင့္ အျခားအလွဴရွင္ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္တြင္းဝန္ထမ္မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္း 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာ စီးပြား စသည့္ဘာသာရပ္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးၾကသည္။ IRRI၏ တာဝန္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုမွာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိး 
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္မီနည္းပညာ တတ္ေျမာက္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ပ့ံပိုးေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဟင္းသီး 
ဟင္းရြက္ႏွင့္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ဳိးထုန္လုပ္ျခင္းတြင္ နည္းပညာနားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈကို ပုဂၢလိက က႑မွ တိုးျမင့္ ပ့ံပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။

စီမံကိန္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား CARTCသုိ႔ ပို႔လႊတ္ျခင္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမဟုတ္ပါ။ တစ္ဖက္တြင္ “တြက္ေျခကိုက္မႈ”ကို 
ေတြးၾကည့္လွ်င္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပး အေျမာက္အျမားသည္ ေငြကုန္က်ဳိးနပ္ရေသာ၊ ထိေရာက္မႈရွိေသာ သင္တန္းမ်ား 
ျဖစ္ေစလိုပါသည္။ ထိေရာက္မႈဟုဆိုရာတြင္ အရပ္ေဒသအရ  သင့္ေတာ္မႈရွိျခင္း၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွ သင္တန္းမ်ားသည္ (အမ်ားအားျဖင့္ ေျမျပန္႔ 
ဆန္စပါးမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး)၊ အပူပိုင္းဇုန္တြင္ ဆီထြက္သီးႏွံႏွင့္ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား(ႏွင့္ 
ေတာင္ယာစပါး)ျဖစ္သည္။

အဓိကသီးႏွံမ်ားအတြက္ အဓိက နည္းပညာသင္တန္းမ်ားေနာက္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး ခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွင့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သင္တန္းမ်ားတြင္ 
တင္ျပ၊ပို႔ခ်၊ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္သည္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို နက္နက္နဲနဲ ဖလွယ္ႏိုင္ေသာ စင္ျမင့္ 
တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ နည္းပညာပိုင္းသာမက အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းသစ္မ်ား အတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို 
ဤေနရာတြင္ ေလ့လာဖလွယ္ႏိုင္သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ သ႐ုပ္ျပကြက္မ်ားသည္ ဤသင္တန္းေက်ာင္း(၃)တည္ရွိရာ ေနရာဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနသင့္သည္။ ပုဂၢလိက လယ္သမားမ်ားရွိရာ 
ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားတြင္ ရွိလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

ဥပမာ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိေသာ ေနာင္ခမ္းတြင္ရွိသည့္ Metta၏ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းကို ေတာင္ေပၚေဒသအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ 
ႀကီးႀကီးမားမားမလိုအပ္ဘဲ တိုင္းေဒသအဆင့္အထိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္။

ေဒသခံ NGOမွ ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲထားေသာ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စိမံကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ သင္တန္းသားမ်ားကို တိုး၍ 
ေရာက္ရွိလာေစေၾကာင္း ဖာဂါနာ(Fergana)ရွိ အိုရွ္မွ ကရ္ဂ်ဇ္ ျပည္သူသမၼတနုိင္ငံ(Kyrgyz Republic in Osh)မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက ျပသခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိက က႑မွ သင္တန္းသားမ်ားသာမက အစိုးရ က႑မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ကိုပါ 
ဖြင့္လွစ္ေပးရမည္။ ေရရွည္ေငြေၾကးလည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေသခ်ာေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္ကို ကနဦးကတည္းက ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားရမည္။

ပုဂၢလိက က႑သည္ သ႐ုပ္ျပသျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားအတြက္ သြင္းအားစုမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္ၾကသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္းအား 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားအေျခအေနမ်ား တူညီၾက႐ုံသာမက သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးျခင္းပံုစံႏွင့္ စားသံုးမႈ အေလ့အထမ်ား 
ပါတူညီၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ထို႔ျပင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းပုံစံမ်ားပါ တူညီၾကသည္။ ဆန္႔က်င္ဖက္အေနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
ေဈးကြက္ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ အင္အားခိုင္မာေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ဖလွယ္ျခင္းတို႔အတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပူးေပါင္းမႈမရွိဘဲ ၎ကိုယ္တိုင္ တစ္သီးပုဂၢလ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေက်ာ္ၾကားၿပီး ၎အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈသည္ အျမင္က်ယ္ျပန္႔၍ ပြင္းလင္းႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ေပးမည္ 
ျဖစ္သည္။

ဤအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ ေဒသဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္း၏ 
သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
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၉.၃    တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အနာဂတ္အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ယခင္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍၊ ထိုမွ်မက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ 
သက္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကိုလည္း အေျခခံကာ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းး၏ အနာဂတ္ကို ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သည္။ အဓိက အေရးႀကီး 
ကိစၥႏွစ္ရပ္ရွိေနသည္။

•	 စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားအရ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ေဒသအသီးသီးတြင္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို ေရွ႕ေျပးနည္းအားျဖင့္ 
စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဤ အမ်ဳိးအမည္ကြဲျပားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ ႏွင့္မဟုတ္ဘဲ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လက္ခ်င္းခ်ိတ္၍ 
လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။

•	 အစိုးရမွာ အျပည့္အဝေထာက္ပံ့ေသာ အစိုးရ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးစနစ္သည္ တစ္တိုင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ 
စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟူေသာ အယူအဆမွာ လက္ေတြ႔မက်ပါ၊ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေငြေၾကး အရအခက္အခဲရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးစားေပးမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ လိုအပ္ၿပီး ရရွိႏိုင္ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားအား  အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ ေကာလဟလမ်ားမွ တစ္ခုမွာ ဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေလွ်ာ့ခ်၍ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ဝန္ႀကီးဌာန4 တစ္ခုတည္းအျဖစ္ေပါင္းစည္းသြားမည္ 
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ လက္ရွိ ရွိေနသည့္ အလုပ္၊ တာဝန္မ်ားကို နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္း ျပႆနာကို 
ေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စီမံမႈပံုစံႏွင့္ ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္သြယ္မႈမရွိျခင္း တို႔ကိုလည္း 
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေအာက္တြင္ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ သေဘာထား၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖုန္းေခၚေျဖဆိုျခင္းအၾကံေပးလုပ္ငန္း (မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအေျချပဳေသာစနစ္)
ဖုန္းေခၚေျဖဆိုမႈလုပ္ငန္းကို Proximity Designsမွ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသအတြက္ ေဖာ္ထုတ္၊ တင္ျပခဲ့ၿပီး ေဒသအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ရပ္မွာ

•	 ပံုမ်ားႏွင့္တကြ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊ သို႔မွသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
သီးႏွံမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပႆနာအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖကို ရွာေဖြႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

•	 လယ္သမားမ်ားအား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပး ျခင္း။

မိုဘိုင္းလ္အေျချပဳ သတင္းအခ်က္အလက္/အၾကံေပးစနစ္သည္ အဖိုးနည္းၿပီး ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အက်ဳိးရလဒ္ကို ေပးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္ၿပီး ေဒသအလိုက္ သီးသန္႔ မူကြဲအမ်ဳိးမ်ဳီးလည္း ရရွိႏိုင္ရပါမည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားကို
အားျဖည့္ျခင္းတြင္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈလည္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔က ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ပါမည္။  
ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဤကဲ့သို႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ႏႈန္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ 
အပင္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပိုးမႊားႏွင့္ ေရာဂါမ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္ မွတ္ျခင္းတြင္ စနစ္မွာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ၊ ၎သည္ 
သတိထားမိျခင္းရွိရန္ ႏႈိးေဆာ္ႏိုင္ၿပီး ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း 
အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အၾကံေပးမႈကိုမူ အစားထိုးမေပးႏိုင္ပါ။

ျမန္မာ့ၾသဘာAWBAသည္လည္း တူညီေသာ္လည္း ပို၍ ေခတ္မီေသာကြန္ပ်ဳတာအသုံးခ်နည္းစနစ္တခုကို ေဖာ္ထုတ္ေနပါသည္။

ထုတ္လုပ္မႈ/ တိုးခ်ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈစခန္းမ်ားႏွင့္ သုတ စင္တာမ်ား
စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန တိုးခ်ဲ႕ပညာေရးလုပ္ငန္း၏ ထုတ္လုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေရး စခန္းမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားမွာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား 
ရွိေနပါသည္။ ၎သည္ ေတာင္သူသင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းအေဆာက္အဦးအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုတစ္ခ်ဳိ႕ 
ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဤစခန္းမ်ားအေၾကာင္းကို အပူပိုင္းဇုန္၊ မလႈိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။

မၾကာမီက စတင္ခဲ့ေသာ IFDA “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ အားေပးေထာက္ကူျခင္း- Fostering Agricultural 
Revitalization in Myanmar (FARM)”စီမံကိန္းသည္ “အသိပညာျဖန္႕ခ်ီေရးစခန္း” ၅၅လံုးကို ေနျပည္ေတာ္တစ္ဝိုက္မွ ၿမိဳ႕နယ္(၅)ၿမိဳ႕နယ္တြင္  
တျဖည္းျဖည္း ေပၚထြက္လာၿပီး “ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားအရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ၊ က်ား၊မ ညီမွ်ေသာ 
ဦးစီးအဖြဲ႔(လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွလည္း ကိုယ္စားျပဳမည္)မွ အုပ္ခ်ဳပ္မည္”။

စီမံကိန္းသည္ “အမ်ားအျပားပါဝင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းး၊ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီသည့္ စုေပါင္းပါဝင္ေသာ 
တိုးခ်ဲ႕ ပညာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ေျမယာမဲ့စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္  
ဖန္တီးေပးျခင္း”လုပ္ငန္းတုိ႕တြင္ ေထာက္ပ့ံမည္ျဖစ္ပါသည္။ (IFAD၊ စီမံကိန္းပံုစံ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃)

IFAD FARM စီမံကိန္းမွ ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ထုတ္လုပ္မႈ/တိုးခ်ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ စခန္းမ်ား၏ အယူအဆႏွင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တူညီ 
ေနပါသည္။ ၎အယူအဆမွာ လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲ၍ ၎၏ သေဘာတူညီမႈကို ရရွိထားသည္ဟု ယူဆ၍ 
ရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းအား FARMစီမံကိန္းေဒသတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ကန္႔သတ္မည္ေလာ သို႔မဟုတ္ နမူနာ/ေရွ႕ေျပး အျဖစ္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မည္ေလာ ဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းေသးပါ။

4  ၁၉၈၈မတိုင္မီတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းစသည့္ အဓိကဌာနခြဲ(၄)ခုပါဝင္ပါသည္။ 
ကြဲျပားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ စီမံခံရေသာအခါ ဤက႑မ်ား၏ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
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ဒုတိယ IFADမွ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေသာ စီမံကိန္း (ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေရွ႕ပိုင္းျပည္နယ္မ်ား 
လယ္ယာစီးပြား စီမံကိန္း၊ “ESAB”) သည္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေနသည့္ အဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။ ဤစီမံကိန္းတြင္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္း 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းအား မည္သို႔စီစဥ္ထားသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ 

FARMစီမံကိန္း၏ EASခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္၊ သံုးသပ္မႈကို လုိအပ္ၿပီး ဤနည္းလမ္းအား အျခားေဒသမ်ားသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း 
အလားအလာရွိပါက ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ ၾကည့္ပါက အလြန္ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက် 
မ်ားမည္ဟု ထင္ရပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီတြင္ အနည္းဆံုး စခန္းတစ္ခုတည္ရွိေနပါက ေျခလွမ္းႀကီးတစ္လွမ္းၿပီးသည္ 
ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ပါသည္ (FARMစီမံကိန္းတြင္ “အသိပညာျဖန္႕ခ်ီေရးစခန္း”သည္  ၿမိဳနယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအစုေပါင္းမ်ားစြာကို ေမွ်ာ္မွန္းထားပံု 
ေပၚလြင္ပါသည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား/ေတာင္သူမ်ား၏ ေငြေၾကးပါဝင္မႈ
အသံုးျပဳသူမ်ား/ေတာင္သူမ်ား၏ ေငြေၾကးအားျဖင့္ပါဝင္မႈသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးသည္

•	 တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တိုးတက္ေနေသာႏႈန္းျဖင္ ့ျဖစ္သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ေအာင္ျမင္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈအၿပီးတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ယင္းေၾကာင့္ အစိုးရအသံုးစရိ္တ္လည္း ေလ်ာ့က်လာမည္။ 

•	 ေကာင္းစြာ ပံုစံေရးဆြဲထားပါက (ေတာင္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ ပံုေသအတိုးႏႈန္းမရွိပါ၊ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းမွေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္) ၎သည္ အစြမ္းရွိေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး 
ကို အစဥ္တစိုက္ျမင့္တက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ လံုေလာက္ေသာ အရည္အေသြးမရွိပါက ေတာင္သူမ်ားထံမွ ဝယ္လိုအား 
(ရယူလိုစိတ္)ႏွင့္ ေငြေၾကးထည့္၀င္္မႈ ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အဆိုျပဳခ်က္သည္ ကနဦးအဆင့္ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ အစိုးရ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာ 
လုပ္ကိုင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခိုင္မာေသာ ဆန္႕က်င္မႈကုိ ၾကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဤနည္းလမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေနစားသံုးသူမ်ားရွိရာ 
အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားျဖစ္ေေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမ်ားတြင္ စမ္းသပ္သင့္ပါသည္။ အျခား အေျပာင္းအလဲရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ စီးပြားျဖစ္တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းသည္ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ အလြန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ေစ်းကြက္ 
စီးပြားေရးကို အေလးေပးေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးေဒသမ်ားတြင္ စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဤအယူအဆကို အစိုးရတုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းမွ မခံယူ 
မလုပ္ေဆာင္ပါက ၎တစ္ခုလံုးသည္ ပုဂၢလိကပိုင္၊ ရာႏႈန္ျပည့္ ေစ်းကြက္စီးပြား အေျချပဳကို စတင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ WHHကဲ့သို႔ေသာ မိတ္ဖက္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ လက္ခံသူမ်ားသည္ ၎တို႔အခမဲ့ ရရွိ 
ထားေသာသြင္းအားစုႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေငြပမာဏကို သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာ၏ လည္ပတ္စီးဆင္းရန္ပံုေငြတြင္ ထည့္ဝင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ၎မွာ အင္မတန္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေလ့အထျဖစ္သည္။ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းစတင္သည့္အခ်ိန္ကတည္းက 
စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအပိုင္းတြင္ IFAD FARM စီမံကိန္းတြင္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေသာ ရပ္ရြာမွေငြေၾကးအနည္းငယ္ ပါဝင္ထားသည္မွာ ထူးျခားမႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိက တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဘာင္ခ်ာ/ကူပြန္စနစ္/အစိုးရ၏ ခြင္ျပဳေၾကးေငြမ်ား
၎စနစ္မွာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းသို႔ အစိုးရက စဥ္ဆက္မျပတ္ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ ျဖစ္သည္၊ သို႔ရာတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားက ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
မျဖစ္ရပါ။ စနစ္ကို အဓိက မူဝါဒႏွစ္ရပ္ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။

•	 တုိးခ်ဲ႕ပညာေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအၾကံေပးျခင္းကို ပံ့ပိုးျခင္းျဖင့္ အစိုးရက လယ္လုပ္ကိုင္ေသာ ရပ္ရြာကို ေထာက္ပံ့လိုသည္႔ ဆႏၵရွိပါက 
၎သည္ ေတာင္သူ(သို႔)ေတာင္သူအဖြဲ႔မ်ားအား ေဘာင္ခ်ာမ်ား ျဖတ္ေပးလိုက္ၿပီး ဤလက္ခံသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းစြာရွင္းလင္း 
တင္ဆက္ထားေသာ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈ/အၾကံေပးအလုပ္ကို ၃နာရီခန္႔ လယ္ယာသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္၍ ေတာင္သူ၏ 
အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

•	 ေတာင္သူသည္ စြမ္းရည္ရွိေသာ အလြတ္တန္းအၾကံေပးမ်ားကို ရွာေဖြၾကသည္ (၎မွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အခ်ိန္ပိုင္း 
အၾကံေပး သို႔မဟုတ္ အၾကံေပးကုမၸဏီ/ ပုဂၢလိက၊ စသည္ျဖင့္)ထို႔ေနာက္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ေပးၿပီးပါက သူ႔အားေဘာင္ခ်ာေပးလိုက္သည္။ 
အၾကံေပးက ၎ေဘာင္ခ်ာႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြပမာဏကို အစိုးရ အဖြဲ႔ ႐ုံးဌာနတြင္ သြားေရာက္လဲလွယ္ထုတ္ယူရသည္။

အစိုးရအတြက္ ရရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ ၎သည္ အစိုးရေထာက္ပ့ံေသာတုိးခ်ဲ႕ပညာေရးကို ပံ့ပိုးႏိုင္ေသာ အဖိုးမမ်ားေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္၊ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ မည္သည့္အစုိးရဌာနအဖြဲ႔ကုိမွ်ွ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းစရာမလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ ၎၏ 
အေတြ႔အၾကံဳအရ ၊ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအရ၊ လက္ခံႏိုင္သည့္အဆင့္အရ အၾကံေပးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် 
စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ အၾကံေပးမ်ားေပၚထြက္လာႏုိင္ၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စြမ္းရည္မျပည့္ဝေသာ အၾကံေပးမ်ားသည္ စနစ္မွ အလိုအေလ်ာက္ 
ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အျခားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္မွာ ေထာက္ပံေၾကးေငြအား ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္မ်ားထံ တိုက္႐ုိက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္၊ ၎မွာ တဖက္တြင္ ေတာင္သူ၊အစုိးရႏွင့္ 
ပုဂၢလိကၾကား ႀကိဳတင္သေဘာတူညီထားၿပီးသည့္ အတိုင္းအတာႏွင့္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားအား တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းကို 
ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
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၉.၄ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ၊ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ 
လယ္သမားမ်ားအား ပညာေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း
လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံ၌ လူငယ္လယ္သမားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးမႈပညာေရး သင္တန္းမ်ား ေသခ်ာဖြဲ႔စည္းထားျခင္းမရွိေသးပါ။ ဤ ျပႆနာအား 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ကာလလတ္ အတြင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရမည္။

•	 ေစ်းကြက္ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ပုိမိုခ်ိတ္ဆက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေအာင္ျမင္သည့္ ေတာင္သူတစ္ဦးသည္ အေျခခံစိုက္ပ်ဳိးေရး 
နည္းပညာမ်ားထက္ ပိုမိုသိရွိရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ သီးႏွံအသစ္မ်ား၊ ေရေပးသြင္းျခင္းနည္းသစ္မ်ားစသည့္ လယ္ယာ 
စီမံမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သြင္းအားစုမ်ားဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေစ်းေကာင္းရရွိေအာင္ ေစ်းကြက္သို႔ တင္သြင္းျခင္း 
စသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအစရွိသည့္တို႔တြင္ တုိးတက္မႈရွိေစရန္ ၎၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ကို အားေကာင္းလာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

•	 တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေတာင္သူမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္တက်ဖြဲ႔ထားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္းကိုလည္း တုိုးျမင့္ေစၿပီး သက္ေမြးမႈပညာအရ “ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေတာင္သူ”အျဖစ္ကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္၊ ထိုမွ 
ဤပညာရပ္အား ပို၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး  ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသ 
တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စနစ္က်ေသာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း “အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား” တိုးျမႇင့္ရန္မွာ ပထမေျခလွမ္းအေနႏွင့္ ေတာင္သူသင္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ား ပံုစံကို လိုက္၍ ၃လမွ ၆လ သင္တန္းကို ေတာင္သူငယ္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳထားသည္(Kohn၊ G.၊ ႏွင့္ Huttemeier၊ ၂ဝ၁၃)။ 
လက္ရွိတြင္ ADRAသည္ တူညီေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ေတာင္သူမ်ားအား လအတန္ၾကာသင္တန္းေပးျခင္း  စီမံကိန္းသစ္ကို စီစဥ္ေရးဆြဲသည့္ 
အဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ သက္ေမြးမႈပညာသင္တန္းေပးျခင္း (VET)ကို မိတ္ဆက္လာျခင္းသည္ အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပင္ျဖစ္သည္။ 
စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အမ်ားအျပားလိုအပ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ စံုလင္လွပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား

လက္ရွိအစိုးရက ႐ုံးမထိုင္ခင္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ေဆာင္းပါး၊စာတမ္းမ်ားမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။

အေၾကာင္းကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာေပး၊ သုေတသနႏွင့္ ေထာက္ကူျပဳျခင္းမ်ားကို လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စိုက္ပ်ဳိး ေရးဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တစ္ရပ္လံုးအား ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ အေပၚမူတည္၍ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကပါသည္။

ACIAR (2001) , Final report, project: Increasing food security and farmer livelihoods through enhanced cultivation in 
the central dry zone of Burma (Myanmar)

လက္ရွိအစိုးရက ႐ုံးမထိုင္ခင္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ေဆာင္းပါး၊စာတမ္းမ်ားမွာ အလြန္နည္းပါး 
ပါသည္။

AERES GROUP, Houterman, J., (2014) Reform of the Agricultural Knowledge System in Myanmar, Opportunities for 
Myanmar-Netherlands cooperation 

အလ်င္အျမန္ ၾကည့္႐ႈျခင္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရပ္က႑ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး သုေတသနနွင့္တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးက႑ကို 
အနည္း အက်ဥ္းသာ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ငယ္ကို ေငြပမာဏအေျမာက္အျမားေထာက္ပံ့ျခင္းကို ေထာက္ခံသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တြင္ အေရးအပါဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာေရးကို  ေကာင္းစြာ 
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ စနစ္က်နေသာ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး သင္တန္းမ်ား ကင္းမဲ့ျခင္းကို အသားေပးေဖာ္ျပၿပီး သုေတသန 
ပညာေရးႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈအားနည္းျခင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ပညာေရးအား စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ပါ 
လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဓိက အခ်က္အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာသည္၂၀၁၄အကုန္ႏွင့္ ၂၀၁၅အစပိုင္းတြင္ “Myanmar-NL Agri Programme & Business Opportunities” 
အတြဲလိုက္ေဖာ္ျပခ်က္မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ 

Asian Development Bank (ADB), (2012), Support for Myanmar’s Reforms for Inclusive Growth Program

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ က်ယ္ျပန္စြာ ဆန္းစစ္ထားမႈကို ေဖာ္ျပထားသည္၊ “ညံ့ဖ်င္းစြာ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ သုေတသနႏွင့္ 
တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး စနစ္” ႏွင့္ လယ္ယာ/ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ လ်ာထားေငြ 
မလံုေလာက္ျခင္းတို႔အား အတားအဆီးမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္  “လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ က႑တြင္ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ”ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

Baig, M.B., Aldosari, F. (2013), Agricultural Extension in ASIA: Constraints and Options for Improvement in : Journal 
of Animal & Plant Science 23(2)

အာရွေဒသတြင္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႏႈိုင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
လူအမ်ားပါဝင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကျပဳျခင္း၊ ေစ်းကြက္လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္မဟုတ္ျခင္းမ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွာ ေဒသအတြင္းရွိ 
ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အတိုင္းအတာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရွိေနသည္။

Cho, K.M. Boland, H. (2001 ?), Participatory Learning for Agricultural Extension and Future Development in 
Myanmar

စာေရးသူမ်ားက လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး တိုးခ်ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ စုေပါင္းပါဝင္ေလ့လာမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ေျပာင္းလဲရန္ ေဆြးေႏြးထားသည္

ထို႔ျပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္ပေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းအနည္းငယ္ႏွင့္ ၎တို႔၏တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္း 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

Cho, K.M., (2002), Agricultural Extension in Myanmar, in: BeraterInnen News 1/2002

အစိုးရ (စုိ္က္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန) တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဌာနခြဲEAS(MAS)၏အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ ထိေရာက္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားေသာ အဓိက အတားအဆီးမ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္။  ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို အၾကံျပဳထားၿပီး ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာစိုက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ 
ဝန္ေဆာင္မႈခ်ဥ္းကပ္မႈ အသစ္မ်ား ပါဝင္လာေၾကာင္းကိုလည္းေဖာ္ျပထားသည္။    

Cho, K.M., Boland,H., (2003), Searching Institutional Linkages for Implementation of a Participatory Extension 
Approach in Myanmar, in : Proceedings of the 19Th Annula Conference of AIAEE, Raleigh, North Carolina, USA

စာတမ္းသည္ အစိုးရ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္း(စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန)စတင္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ သုေတသနကို 
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အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ခံျခင္းအရ ေက်းရြာတိုးခ်ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္းမ်ား အဓိက ရင္ဆိုင္ရသည့္ 
အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

Cho, K.M., (2013), Background Paper No.5, Current Situation and Future Opportunities in Agricultural Education, 
Research and Extension in Myanmar, as part of a Strategic Agricultural Sector and Food Security Diagnostic for 
Myanmar, led by Michigan State University (MSU) and in partnership with the Myanmar Development Resource 
Institute-Centre for Economic and Social Development (MDRI-CESD)

အစီရင္ခံစာက စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရပ္၊ သုေတသနႏွင့္ အစိုးရ(စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန) တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းတို႔၏ စနစ္ေၾကာင္းကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတြင္ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းျဖစ္ေပၚလာမႈ၏ သမိုင္းေၾကာင္းအနည္းငယ္ကို အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး  တိုးခ်ဲ႕ပညာေပး 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေထြေထြ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္သူဗဟုိျပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းအား အသံုးျပဳရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
လိုအပ္ေၾကာင္းလည္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေတာင္သူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမရွိျခင္းကို ေထာက္ျပထားသည္။ လ်ာထားေငြစာရင္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေယဘုယ် အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးထားသည္။  တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ားရင္ဆိုင္ရသည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ ၂ဝဝ၂ခုႏွစ္ 
စာတမ္းမွ တူညီေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။  “အမ်ားပါဝင္ေသာ တိုးခ်ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ ကြန္ယက္”ကို 
အၾကံျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကႏွင့္ စီမံကိန္းက႑မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။

Denning, G., et al. (2013), Background Paper No.2, Rice productivity Improvement in Myanmar,   Michigan State 
University (MSU) and in partnership with the Myanmar Development Resource Institute-Centre for Economic and 
Social Development (MDRI-CESD)

ကာလတို၏ အစိတ္အပိုင္းအေနႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မာလ္တီမီဒီယာျဖစ္ေသာ “Myanmar Rice Manual”ကို သုေတသန၊ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ ရင္းျမစ္အျဖစ္ အၾကံျပဳသည္။ ေရရွည္အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးလုပ္ငန္းကို ဝန္ေဆာင္မႈဦးတည္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း ေျပာင္းလဲမႈကို လိုအပ္သည္။

Van Dorsten, F. et al. (2015), Farmers‘ organisations and cooperatives in Myanmar

ဤအစီရင္ခံစာသည္ “Myanmar-NL Agri Programme & Business Opportunities” မွျဖစ္သည္။ အဓိက ထိပ္ပိုင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
အမွန္တကယ္တြင္ သီးသန္႔မဟုတ္ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး အဓိက လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးျခင္း 
ပံုစံမ်ဳိးတြင္သာ အေလးေပးသည္။ အဖြဲ႔ဝင္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္သို႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ 
အေသးစားလယ္ယာလုပ္သားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈမွာ အားနည္းေနသည္။

FAO/UNDP (2003/04), Myanmar Agricultural Sector Review and Investment Strategy, Vol. 2: Agricultural Sector 
Investment Strategy

ဗဟုိဦးစီးစနစ္မွ ေဒသခံမ်ားဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေသာ ဦးစားေပးမ်ားသို႔ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ရပ္ရြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔အတြက္ အေျခခံ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ာကို ေဖာ္ျပၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အစီရင္ခံစာသည္ က႑ခြဲ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား(စိုက္ပ်ဳိးေရး သုေတသန 
တိုးခ်ဲ႕ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာေရးအပါအဝင္)ကို ေဖာ္ျပေပးခ့ဲသည္။ လက္ရွိအေျခအေနသည္ ရွင္းလင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
လယ္သမားမ်ား ၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ သင္တန္းမ်ားမရွိျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြားႏွင့္ လူမႈစီးပြား 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သုေတသနႏွင္႔ တိုးခ်ဲ႕ ပညာေပးေရးအဖြဲ႔တို႔၏ စစ္မွန္မႈမ်ား မရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

Fujita, K., Okamoto, I., (2006), Discussion Paper No.63, Agricultural Policies and Development  of Myanmar’s 
Agricultural Sector: An Overview, Institute of Developing Economies

လူမႈေရးမၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ အစိုးရမွာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ေနမႈမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးမူဝါဒကို ခ်ဳပ္ကိုင္ေနေသာ အဓိက 
အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တြင ္စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈႏွင့္ လုပ္ခေလ်ာ့နည္းမႈကို စက္မႈက႑ကို ေထာက္ပ႔ံရန္ 
ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းကို အဆမတန္ႏွိမ္ထားၿပီး သြင္းအားစုေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ 
လြတ္လပ္လာသည္။

စာတမ္းသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး မူဝါဒမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွ ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္အထိ ၎တို႔၏ 
႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည္။  

Haggblade, S., et al., (2013) A Strategic Agricultural Sector and Food Security Diagnostic for Myanmar, led by 
Michigan State University (MSU) and in partnership with the Myanmar Development Resource Institute-Centre for 
Economic and Social Development (MDRI-CESD)

စာတမ္း၏ အဓိကမွာ ျမန္မာစုိက္ပ်ဳိးေရး က႑၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နိမ့္ဆင္းမႈကို ႐ုိက္ခတ္ေစေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အနာဂတ္အတြက္ အၾကံေပးခ်က္အေနႏွင့္ အပုိင္း ပိုင္းျပထားသည္

•	 ကာလတို၊ အဖြဲ႔အစည္းသို႔မဟုတ္ မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈမဟုတ္ဘဲ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား တိုးျမင့္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား

•	 ကာလရွည္၊ အဓိကအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္မႈရွိေစရန္

•	 နဂို ပံုစံအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသည္ ဆက္လက္၍ ၎၏ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ နိမ္႔ဆင္းမည္

ကာလရွည္ေအာက္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္
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•	 စိုက္ပ်ဳိးေရး သုေတသန ေစ်းကြက္ဦးတည္ေသာ၊ေတာင္သူဗဟုိျပဳေသာ (လ်ာထားေငြ ပိုမို သံုးစြဲ၍) စနစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲျခင္း

•	 အစိုးရ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးစနစ္အား ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

•	 စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

•	 ေတာင္သူအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္း

•	 ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကာလရွည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ သို႔မွသာ 
ေက်းလက္ကေလးငယ္မ်ားအၾကား လူသားအရင္းအျမစ္ကို တိုးျမင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္္ခုစလံုးတြင္ ကာလတို၊ရွည္ ကူညီမႈမ်ားကို  ေရာယွက္လ်က္ ျမန္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ပံုစံေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရမည္။ ေတာင္သူတိုးခ်ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ-သုေတသနအၾကား အားနည္းေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအား အဓိကျပႆနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ICRISAT (2011), Myanmar and ICRISAT

ICRISATႏွင့္ DARအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ မ်ဳိးေစ့ဘဏ္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ အပူပိုင္းဇုန္တြင္ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပံုတို႔ကို အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

IRRI (2015), Myanmar and IRRI and Myanmar and IRRI (2000 ?)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ IRRI၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အတိုခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္။

JICA (2013), Assessment Survey on Agriculture

အစီရင္ခံစာတစ္ခုလံုးသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တစ္ခုလံုးကို ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္မက်ပါ။ သို႔ရာတြင္ လယ္ယာ/
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန၏ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ဘ႑ႏွစ္အတြက္ လ်ာထားေငြ ကိန္းဂဏန္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနသည္  စက္မႈသီးႏွံ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာန၏ တဝက္ပင္မရရွိေသာ (၉%ႏွင့္ ၁၉%)ႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာ ဌာန(၈%)ထက္ 
အနည္းငယ္သာ ပိုရေသာ လ်ာထားေငြစာရင္းျဖစ္သည္။

Kohn, G., and Huttemeier, C., (2013): Myanmar Comprehensive Education Sector Review (CESR) Phase 1: Rapid 
Assessment; Technical Annex on TVET Subsector Analysis.

ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္သည္ ပညာေရးက႑တစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုမိပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲသည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ 
ပညာေရးပညာေရး သင္တန္း(TVET)ကုိ အာ႐ံုထားၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကို ျခံဳငံုထားပါသည္။

Michigan State University et al. (2013), Strategic choices for the Future of Agriculture in Myanmar: A Summary 
Paper

၎မွာ အဓိက အစီရင္ခံစာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး  ၂၀၀၃ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေနာက္ခံစာတမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာ 
တြင္လည္း ေတာင္သူမ်ား-တိုးခ်ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ-သုေတသနတို႔၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအားနည္းပံုကို အေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။

အဓိက အစီရင္ခံစာႏွင့္ ေနာက္ခံစာတမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္အတိုင္း ယံုၾကည္၍မရေသာ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္ႏွစ္မ်ား 
ကတည္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေကာင္းစြာၾကပ္မတ္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ 
ေထာက္ျပထားသည္။

Myanmar Agricultural Service, official website

San	Thein,	Ban	Shein,	Tin	Cho	Cho	Myat,	(2007),	Integration	of	Farmer-Led	Extension	Approach	for	the	
Technoölogy	Diffusion	in	Food-cum-Cash	Crop	Production	in	Myanmar,	Paper	submitted	for	the	National	
Symposium	on	Farmer-Led	Agricultural	Extension	Approaches	in	Myanmar,	28	–	30	May	2007,	Yangon

၂ဝဝ၁ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ စာေရးသူမ်ားသည္ ၾကံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ တိုးခ်ဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အသံုးျပဳသူမ်ားကို အေလးမထားဘဲ “ဆရာႀကီးပံုစံ”ျပဳမူၾကေၾကာင္း ရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ 
ၾကံစိုက္ပ်ဳိးျခင္း နည္းပညာသစ္အား လက္ခံအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လက္ခံအသံုးမျပဳျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

San Thein (2010), Preliminary Review on Extension Program Planning and Scope of Activities in Myanmar 
Agricultural Service and Related Departments in Agriculture Sector of Myanmar and Identification of Possible Areas 
of Cooperation and Strengthening Opportunities for Sustainable Community Development Projects

စာတမ္းသည္ အစိုးရတုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းေပၚေပါက္လာမႈ သမိုင္းေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာျပထားသည္ၿပီး 
ဖြဲ႔စည္းပံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အသံုးခ်ခဲ့ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည္။

San Thein, (2011), Proposed Process for the Collaboration between UNDP-HDI Project and Government and Local 
Technical Partners

စာတမ္းသည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးဝန္ထမ္းမ်ား(စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန)အတြက္ အပိုေဆာင္းသင္တန္းမ်ား 
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ကဲ့သို႔ စီမံကိန္းတြင္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ဘဏ္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းအတြက္ ပံုစံမ်ားအၾကား ေခ်ာေမြ႔ေသာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

San Thein, (2013), Development Strategy for Myanmar Agriculture Sector

စာတမ္းသည္ အစိုးရအသစ္ အာဏာရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးထားေသာ က႑အား အေၾကာင္း 
အရာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စာေရးသူက အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အလားအလာရွိေသာ လမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ စာတမ္းတြင္ 
ပညာေရး၊ သုေတသနႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး စနစ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈ အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
တိုးတက္မႈမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။

Qamar, M.K./GFRAS

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးလုပ္ငန္း၏ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖစ္ၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ Cho၊ K.M၏ 
ေဆာင္းပါးမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳထားသည္။

Wijnands, J.H.M., et al. (2014), Business opportunities and food safety oft he Myanmar edible oil sector.

အစီရင္ခံစာသည္ “Myanmar-NL Agri Programme & Business Opportunities”အတြဲ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ စားသံုးဆီ 
က႑၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ ႏွမ္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ၿပီး ႏွမ္းဆီေနရာတြင္ 
အစားထိုးရန္ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာေသာ္လည္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ စားအုန္းဆီမ်ားကို တိုး၍တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြမ်ား
တိုးပြားလာေစရန္ျဖစ္သည္။  

Wong, L.C.Y. and Wai, E.M.A., (2013), Background Paper No.6, Rapid Value Chain Assessment: Structure and 
Dynamics of the Rice Value Chain in Myanmar, Michigan State University (MSU) and in partnership with the 
Myanmar Development Resource Institute-Centre for Economic and Social Development (MDRI-CESD)

ဤစာတမ္းသည္လည္း ကာလတိုအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေထာက္အပံ့ကို တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္သူဗဟုိျပဳႏွင့္ ေစ်းကြက္ဦးတည္ေသာ 
သုေတသနစနစ္၊ ေတာင္သူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အားေပးျခင္း စသည္တို႔ကို အၾကံေပးထားသည္။

Zaw, K. et al (2011), Agricultural Transformation, Institutional Changes and Rural Development in Ayeyarwaddy 
Delta, Myanmar

ေဆာင္းပါးသည္ သမိုင္းတြင္ေသာ အခ်က္အလက္တက် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ေပးထားသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းအေပၚတြင္ ျဖစ္သည္ ၊ သို႕ေသာ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိရန္ အနည္းအက်ဥ္းေဖာ္ျပရုံမွလြဲ၍ ဖြဲ႔စည္းပံု 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မေျပာျပထားပါ။

ေတာင္သူသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းစာတမ္းမ်ား

ACF (2014), Peer Review, Farmer Field Schools, Kayah State

AVSI (2009)Farmer Field School Early Success in Myanmar  

Eberhardt, K. (2006), Farmer Field School for Sustainable Development in Myanmar, Report of Mid-term Review

GRET (2009), GRET farmer Field School Experience in Northern Rakhine State of Myanmar

Heinze, S.R. (2007), Dharma and Development: Interdependencies between Religion and Development Policies

LIFT PPT Presentation, Internal Seminar February 2014 

Lum, D., et.al. Metta Development Foundation, (2002), Farmer Field School for Sustainable Agricultural 
Development, International Symposium “Sustaining Food Security and Managing Natural Resources in Southeast 
Asia, January 8-11, 2002, Chiang Mai, Thailand

Metta Development Foundation (2003) Din, A.D., Morisson, M. Evaluation Report, farmer Field School for 
Sustainable Agriculture Development in Myanmar
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LIFT မွ ထုတ္ေဝထားမႈအခ်ိဳ႕

Delta 1 Evaluation Report

Myanmar Dry Zone Development Programme, Scoping Mission Report

Annual Reports 2011, 2012, 2013

Myanmar Agricultural Development Bank

Consultancy on Cooperative Systems in Myanmar

မိတ္ဖက္မ်ားမွ အစီရင္ခံစာမ်ား
စစ္တမ္းေကာက္ခံခ်ိန္အတြင္းတြင္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ မိတ္ဖက္မ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ရရွိႏိုင္ၿပီး အခ်ဳိ႔ 
မိတ္ဖက္မ်ားတြင္ အစီရင္စာတစ္ခုထက္မနည္းရွိၿပီး သို႔မဟုတ္ သံုးသပ္ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာလည္းရွိသည္။

•	 Metta Annual Report 2013

•	 Terre des Hommes Narrative report February – April 2014, Monitoring visit June 2014, Monitoring visit 
November 2014

•	 IRRI Annual Report 2013, Mid-Year Report 2014 (Project: Improving livelihoods of rice-based rural 
households in the lower region of the Ayeyarwady delta)

•	 IRRI Mid-Year Report 2014, Annual Narrative Report 2013 (Project: Reducing risks and improving 
livelihoods in the rice environments of Myanmar through better targeting of management options)

•	 HelpAge International Mid-Term Narrative Report 2013

•	 WHH/GRET Narrative Report January – June 2014, Project End Evaluation Report, Final Evaluation Report 
November 2014 

•	 Proximity Designs Annual Report 2013

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ Mercy Corps၏ စီမံကိန္းအသစ္အတြက္ အစီရင္ခံစာမွာ မရရွိႏိုင္ေသးပါ။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအျပင္ Mercy Corpsႏွင့္ CESVIတို႔မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ 
၎တို႔မွာ စစ္တမ္းေကာက္ခံစဥ္က သြားေရာက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို မျခံဳငံုမိေသာ္လည္း အျခား LIFT ေထာက္ပံ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္သည္။

•	 CESVI, Annual Narrative Reports 2011 and 2013, Semi-annual Narrative Report January – June 2014

•	 Mercy Corps Semi- annual Narrative Report January – June 2014 (Project “Beyond Recovery: Promoting 
Market-led, Pro-Poor Economic Growth), Final Evaluation Report (Project: Building Community Resilience 
for Food Security Programme, Myanmar, 2011 - 2012

ဤအစီရင္ခံစာမ်ားသည္ စီမံကိန္းစတင္ျခင္းႏွင့္ ၿပီးဆံုးျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား၊ ပစ္မွတ္ထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းနယ္ပယ္ 
အစရွိသည္ တို႔ကဲသို႔ေသာ “အဓိက အခ်က္အလက္”ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ အေျမာက္အျမားကို ေပးႏိုင္သည္။

ထိုု႔ျပင္ အစီရင္ခံသည့္ကာလမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသလို အလယ္အလတ္အေနအထားႏွင့္ အဓိကျပႆမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ 
အခက္အခဲမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားသည္။

တုိးခ်ဲ႕ပညာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသ၍ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ မိတ္ဖက္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားေသာ္လည္း မည္သည့္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳေၾကာင္းကိုမူ အနည္း 
အက်ဥ္းသာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ - ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေျမပံုမ်ား

Date Place Visit

16-12-2014 Yangon Briefing  LIFT 

17-12 Yangon Metta Foundation

18-12 Yangon Myanmar Business Coalition on Aid (MBCA)

Terres des Hommes Italia (TdH)

19-12 Yangon CESVI (cooperazione e sviluppo)

East-West seed company

21-12 Yangon Proximity Designs (PD)

22-12 Yangon Mercy Corps

AWBA

15-01-2015 Nay Pyi Taw IFAD FARM project

Ministry of Cooperatives (MoCo)

Ministry of Agriculture and Irrigation (MoAI),Department of Agriculture (DoA), Agri-
cultural Extension Division

16-01 Nay Pyi Taw

Yezin

Yezin

Nay Pyi Taw

Department of Agricultural Planning, MoAI

Yezin Agricultural University (YAU)

Department of Agricultural Research (DAR)

Ministry of Livestock, Fishery and Rural Development (MoLFRD), Department of 
Rural Development

19-01 Hlegu Central Agriculture Research and Training Centre (CARTC)

Hlegu outreach campus (YAU)

Vegetable and Fruit Research and Development Centre (VFRDC)

21-01 Travel to Bogale Meeting with LIFT implementing partners in Bogale and Mawlamyinegyun town-
ships (GRET/WHH, Radanar Ayar, PD

22-01 Bogale Bogale Agricultural Technical Working Group (BATWG)

Meeting with Rice millers

Visit to DoA

23-01 Bogale Gyat Chaung village, IP (Radanar Ayar), dynamic

24-01 Bogale Ywar Thit village, non-LIFT, remote

25-01 Bogale Thone Thut village, IP (WHH), remote

26-01 Bogale Kamakalu village, non-LIFT, dynamic

27-01 Bogale Input-supply shops, traders

28-01 Mawlamyinegyun Kyaw Nu village, IP (PD), dynamic

29-01 Mawlamyinegyun Ywar Ma village, non-LIFT, remote 

30-01 Mawlamyinegyun Ahnyarsu village, IP (GRET), remote 

31-01 Mawlamyinegyun Team meeting/discussions

01-02 Mawlamyinegyun Input-supply shops, traders, farm machinery shop

02-02 Mawlamyinegyun IRRI office, wrap-up with 4 IPs, SWOT discussions
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03-02 Travel to Yangon

04-02 Travel to Yenan-
chaung

First meeting with TdH field sstaff

05-02 Yenanchaung Kyae Boat and Kan Lay Kone villages, IP (TdH) , dynamic

06-02 Yenanchaung Buu Kyun village, non-LIFT, dynamic

07-02 Yenanchaung Lan Pa Cho village, IP (TdH), remote

08-02 Yenanchaung Input-supply shops, traders

09-02 Yenanchaung Oil mills, SWOT- discussion

10-02 Magwe Central Oilseed Research Centre (DAR),

Magwe outreach campus (YAU)

11-02 Travel to Meiktila 
via  Taungtha and 
Mahlaing

Meeting with the regional manager of Golden Lion in Taungtha

Meeting the Help Age consortium project team

12-02 Meiktila Public Holiday, Union Day

13-02 Mahlaing Bwet Nge village, non-LIFT, remote, visit to Mahlaing Central Farm, Seed Division 
(DoA)

14-02 Mahlaing Lae Gyi village, non-LIFT, dynamic

15-02 Mahlaing Thae Kan village, IP (HA), dynamic

16-02 Mahlaing Kyin Ywar village, IP (HA), remote, SWOT discussion

17-02 Mahlaing Input-supply shops, cotton-mill, farm machinery shop

18-02 Travel to Naung 
Kham via Taungyy

Meeting with Metta in Taungyy, overnight in Metta guest house in Naung Kham, 
next morning travel to Hse Hsaing

19-02 Hse Hsaing Pon Laung village, non-LIFT, dynamic

20-02 Hse Hsaing Hte Nae village, non-LIFT, remote, visit to Ban Yin Seed Farm, Seed Division (DoA)

21-02 Hse Hsaing Hte Man village, IP (Metta), dynamic

22-02 Hse Hsaing Mee Rae village, IP (Metta), remote

23-02 Hse Hsaing Input-supply shops at Sigh Kaung

24-02 Travel to Kalaw via 
Taungyy and Aung-
ban

Meeting with Metta in Taungyy, SWOT discussion

Meeting with Mercy Corps in Aungban

Visit of cold store of Diamond Star in Aungban

25-02 Kalaw State Agricultural Institute (SAI) in Heho, Aungban Hilly Region Research Station 
(DAR)

26-02 Kalaw Bodigone village, IP (Mercy Corps), dynamic

27-02 Kalaw Taung Chai village, non-LIFT, dynamic

28-02 Kalaw Inn Wun village, non-LIFT, remote

01-03 Kalaw Mee Thway Chaung village, IP (Mercy Corps), remote

02-03 Kalaw Aungban wholesale market, input-supply shops, traders

03-03 Travel to Yangon

04-03 Yangon Debriefing at LIFT

30-03 Yangon Workshop “EAS in Myanmar”

01-04 Nay Pyi Taw Presentation of main findings in MoAI, Agricultural Extension Division
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၃: SWOT Analyses
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၄: Maps of DAR farms and YAU campuses

Source:	Ministry	of	Agriculture	and	Irrigation	(MOAI)



-54- 

 
Source:	Ministry	of	Agriculture	and	Irrigation	(MOAI)




