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တကောက်ယြ့်ြါသည်။ စစ်

ွင် ရှမ််းပြည်နယ်တ

မ််း

ွင်

ရိုြ်ြိုင််းဆင
ို ်ရော

တရွေ့တပြောင််းပြင််း၊

စ

နှင့််

တေသပြစ်သည့်် တက ်းလက် အတပြပြ

ောင်ြိုင််းရှ တက ်းလက် စ်းြွော်းတရ်း လက်ရှ

အတပြြံ

လယ်ယောသံို်း

အတဆောက်အဦမ ော်း၊

စက်ြစစည််းမ ော်း၊

သယ်ယြို့ိုတဆောင်တရ်း

အလိုြ်သမော်းြမ ော်း

နှင့််

အလိုြ်သမော်းမ ော်း၊ စက
ို ်ြ ်းတရ်းနှင့်် မသက်ဆင
ို ်သည့်် စ်းြွော်းတရ်းလိုြ်ငန််းမ ော်း၊ တြ ်းတငွရရှမှု
အြ က်အလက်မ ော်းကို
ဗဟိုသို

ွင်

ွင် အဆင်တပြတြ ောတမွွေ့တစရန် တရ်းဆွ ထော်းြါသည်။

လမှုတရ်းဆိုင်ရော

သ်းနှံစိုက်ြ ်းပြင််း၊

်

ောင်ြင
ို ််း မမ ွေ့နယ် ၁၂ မမ ွေ့နယ်ရှ တက ်းရွော တြါင််း ၃၂၃ ရွော

မ််းတကောက်ယသည့််ြစ
ံို ံကို ရှမ််းပြည်နယ် တ

တပြောင််းလတနမှု အတပြအတနကို တလ့်လောရော
စစ်

မ််း၏

တကောက်ယြ့်ြါသည်။

အြ က်အလက်မ ော်းကို

တကောက်ယရော

နှင့််

တရွေ့တပြောင််း

ိုို့နှငစ
့်် ြ်လ ဉ််းတသော
င
ွ ်

တက ်းရွောမ ော်းမှ

နှင့််ပြည့််စ၍
ံို
တရရှည်တနထိုငြ
် တ
့် သော တက ်းရွောသ၊ တက ်းရွောသော်း မ ော်းနှင့်် အိုြ်စလ
ို ိုက် တ

ွေ့ွ ဆံိုတမ်းပမန််း

ြ့်ြါသည်။

လဦ်းတရ
ရှမ််းပြည်နယ်တ
တက ်းရွောမ ော်း

ောင်ြိုင််းသည်
ွင်

ိုင််းရင််းသော်း အမ ်းမ ်း မှ

င််းတနထိုင်လ က်ရှတသော တနရောတေသ

ိုင််းရင််းသော်း စိုစိုတြါင််း (၁၉) မ ်းြန်ို့ တနထိုငလ
် က် ရှတ ကောင််း တ

စ်ြို ပြစ်ြါ သည်။

ွွေ့ရှရြါသည်။

အစ်းို ရ၏အိုြ်ြ ြ်မှုကို ဆန်ို့က င်တသောတေသမ ော်းသိုို့ သွော်းတရောက်ရန် စန်တြေါ်မှုရှပြင််းသည် ယင််းတေသမ ော်းအ
အြ က်အလက် လစ်ဟောမှုမ ော်း ပြစ်တြေါ်တစြါသည်။ စစ်
အိုြ်ြ ြ်တရ်းဌောန၏ စမံြန်ို့ြွမှုတအောက်
ရှသည်။

ရှမ််းပြည်

ြ်မတ

ော်

မ််း

ွင် ြါဝင်တသောတက ်းရွောမ ော်း၏ သံို်းြံို နှစြ
် ံို မှော အတထွတထွ

ွင် ရှမြ်း က န်တက ်းရွောမ ော်းမှော ြအဝ
ိုို့ ် နှင့်် ဓနို ကိုယ်ြင
ို ်အိုြြ
် ြ်မှု တအောက်

သို့ိုမဟို

်

အပြော်း

ို

ွက်

င််းရင််းသော်း

တက ်းရွောမ ော်း၏ အြ က်အလက်မ ော်း ရရှမှုမောှ လည််း အကန်ို့အသ

အြွွေ့အစည််းမ ော်း၏

အိုြ်ြ ြ်မှု

ွင်

တအောက်ရှ

်နှင့်ပ် ြစ်တနသည်။

အတပြြံအတဆောက်အဦမ ော်း
တက ်းလက် အတပြြံအတဆောက်အဦမ ော်း၊ ဥြမော လျှြ်စစ်မ်း၊ လမ််းမ ော်း၊ ြိုန််းကွန်ယက် နှင့်် တက ောင််းမ ော်း သည် ၂၀၁၁
ြိုနှစမ
် ှ စ၍ သသသောသော

ို်း

က်လောသည်ကို တ

ွွေ့ရှရတသော်လည််း မြ်းပြည့််စံိုရန် အလှမ််းတဝ်းတန ြါတသ်းသည်။

တက ်းရွောမ ော်း၏ ၅၄% မျှသော တက ောက်ြင််းလမ််းမ ော်းရှမြ်း၊ ၂၁% မှော မို်းရောသ

ွင် ၎င််းရွောမ ော်းသိုို့ ကော်းပြင့်် သွော်းတရောက်

နိုင်ပြင််းမရှြါ။ ထိုို့အပြင် တက ်းရွောမ ော်း၏ ထက်ဝက်တက ော်မျှသော လျှြ်စစ်မ်း သံို်းစွနိုင် တ ကောင််း တ
၅ရွော

ွင် ၄ရွော မှော တက ောင််း

စ်တက ောင််း ရှတသော်လည််း တက ်းရွောမ ော်း၏ ၁၅% မျှသော မလ

က န််းမောတရ်း အတဆောက်အဦမ ော်းမှောလည််း လံတ
ို လောက်စောွ မရှတသ်းြါ။ ရွော ၅ရွော
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ွွေ့ရှရသည်။ ရွော

န််းလွန်တက ောင််း ရှြါသည်။

ွင် ၁ရွော မျှသော တဆ်းတြ်းြန််း (သိုို့)
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တက ်းလက် က န််းမောတရ်းဌောန ရှြါသည်။ အန်းဆံို်း တဆ်းတြ်းြန််းသည် တက ်းရွောမှ ြျှမ််းမျှ ၆ မိုငြ
် န်ို့ ကွောတဝ်းမြ်း၊
အတဝ်းဆံို်း တဆ်းတြ်းြန််းသည် မိုင် ၇၀ ြန်ို့ ကွောတဝ်းသည် ကို တ
ြရ်းသွော်းလောရန် ကောပမင့််ြ န်မှော လွန်ြသ
့် ည့်် (၅) နှစအ
်

ွေ့ွ ရှရြါသည်။

င
ွ ််း သသောစွော တလ ော့်နည််းသွော်းသည်။ ဤသိုို့ ြရ်း သွော်းြ န်

တလ ော့်နည််းလောပြင််းမှော လမ််းြန််းဆက်သယ
ွ ်တရ်း တကောင််းမွနလ
် ောပြင််း နှင့်် သယ်ယြို့ိုတဆောင်တရ်း လိုြ်ငန််းမ ော်း
တကောင််းမွန်

လောပြင််းတ ကောင့််

ပြစ်သည်။

တမော်တ

သယ်ယြို့ိုတဆောင်တရ်း အတနှ်းယောဉ်မ ော်းတနရော

ော်ဆင
ို ်ကယ်မ ော်းကို

က ယ်ပြန်ို့စွော

အသံို်းပြ လောမြ်း၊

ို်း

က်

ယင််းကို

င
ွ ် အစော်းထို်းလော ကသည်။

စိုက်ြ ်းတရ်း
သ်းနှံစိုက်ြ ်းမှုြံိုစံမှော လွန်ြသ
့် ည့်် (၁၀)နှစအ
်
လိုြမ
် ှုနင
ှ ့််အ

င
ွ ််း သသောထင်ရှော်းစွော

အြ န်နင
ှ ့််အမျှ တပြောင််းလလ က်ရြါသည်
ှ
။ စစ်

တပြောင််းစိုကဧ
် ကသည် လွနြ
် ့်သည့်် (၁၀) နှစအ
်
လွန်ြသ
့် ည့်် (၁၀)နှစ် အ
တ ကောင််းတ

င
ွ ််း နှစဆ
်

င
ွ ််း တပြောင််းစိုကြ
် ်းပြင််း

ွွေ့ရှရြါသည်။ တပမယောပြ ပြင်ပြင််း

အမ်တထောင်စိုမ ော်းသည် ၄င််းနှစ်မ ော်းအ

ို်း

ို်း

က်လောသည့်် တပြောင််းစက
ို ်ြ ်း ထို

မ််းတကောက်ယသည့်် တက ်းရွောမ ော်း

ွင်

်

စိုစိုတြါင််း

က်လောြါသည်။

င
ွ ် စက်ြစစည််းမ ော်း သံို်းစွမှုမှော အရှန်အဟိုနပ် ြင့််

ို်း

က်လော

င
ွ ် ထွန်စက်မ ော်း နှင့်် တပြောင််းတ ြွစက်မ ော်း သံို်းစွလောသည့်် တပြောင််းစိုက်

င
ွ ််း ၃ဆ

က်လောတသော်လည််း ြိုင််းက နွော်းမ ော်း သံို်းစွမှုမှော သသ သောသော

က ဆင််းလောသည်။
ရှမ််းပြည်နယ် တ

ောင်ြိုင််း

နည််းြါ်းမြ်း၊ သ

မ
် ှ

င
ွ ် တက ်းလက်၏ လိုြအ
် ော်းြမ ော်းသည် နိုင်ငံ

င
ွ ််းရှ အပြော်းတနရောမ ော်းနှင့်် နှုင််းယဉ်လျှင်

်ထော်းသည့်် အတပြြံလိုြအ
် ော်းြ ထက်လည််း နည််းြါ်းတ ကောင််း တ

ွွေ့ရြါသည်။

လိုြအ
် ော်းြ

နည််းပြင််းမှော အလိုြ်သမော်းလိုအြ်မှု နည််းြါ်းပြင််း၊ ြ မ််းမျှစက
ို ်ဧကအရွယ်အစော်းတသ်းငယ်ပြင််း နှင့်် တပြောင််းတရွေ့
လိုြက
် ိုင်မန
ှု ှုန််း အသင့််အ
နိုင်ငံ
အ

င့်် ရှပြင််းတ ကောင့်် ပြစ်ြါသည်။

ွင််းရှ အပြော်းတေသမ ော်းနှင့်် မ
င
ွ ််း သသသောသော

ို်း

အလွန်နည််းြါ်းတ ကောင််း တ

ညဘ ရှမ််းပြည်နယ်၏ တက ်းလက်တေသ လိုြြ
် မ ော်းသည် လွန်ြတ
့် သော (၅) နှစ်

က်လောပြင််း မရှြ့်ြါ။ သို့ိုတသော်လည််း၊ အမ ်းသမ်း နှင့်် အမ ်းသော်း ကော်း လိုြြ
် ကွောပြော်းမှုမှော
ွွေ့ရှရြါသည်။

စ်းြွော်းတရ်း လိုြ်ငန််းမ ော်း
စက
ို ်ြ ်းတရ်းနှင့်် ဆက်စြ်တနမြ်း ကိုယ်ြင
ို ်လယ်
စိုစိုတြါင််းမှော လွန်ြတ
့် သော (၁၀) နှစအ
်

င
ွ ် လိုြက
် ိုင်ပြင််း မဟို

င
ွ ််း သသသောသော

ို်း

်သည့်် စ်းြွော်းတရ်းလိုြ်ငန််း အတရအ

က်လောသည်ကို တ

ွွေ့ရသည်။

ို်း

က
ွ ်

က်မှုမှော

အထ်းအော်းပြင့်် သယ်ယြို့တ
ို ဆောင်တရ်း နှင့်် လယ်ယောသံ်းို စက်ြစစည််း ငှော်းရမ််းသည့််လြ
ို ်ငန််းမ ော်း ပြစ်ြါသည်။
စက
ို ်ြ ်းတရ်းနှင့်် မသက်ဆင
ို ်သည့်် စ်းြွော်းတရ်း လိုြင
် န််း အတရအ
ရှတသော်လည််း အလွန်နည််းြါ်းတ ကောင််း တ
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က
ွ ်မောှ လွန်ြတ
့် သော (၁၀)နှစအ
်

င
ွ ််း

ို်း

က်မှု

ွွေ့ရှရြါသည်။
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တြ ်းတငွ
စက
ို ်ြ ်းတရ်း ကိုနသ
် ည်မ ော်းသည် သငယ်ြ င််းမ ော်း၊ တဆွမ ်းမ ော်း၊ အပြော်း

ရော်းဝင် နှင့်် မှ

်ြမ
ံို

င်ထော်းတသော

တငွတြ ်းသည့်် အရင််းအပမစ်မ ော်း ထက်ြို၍ တက ်းလက်တေသမ ော်း၏ တြ ်းတငွရရှရော အတရ်းကက်းသည့်် ဇစ်ပမစ် ပြစ်ြါသည်။
လွန်ြတ
့် သော (၅)နှစအ
်

င
ွ ််း

ရော်းဝင် တငွတြ ်းသည့်် အရင််းအပမစ်မ ော်းမှ တြ ်းတငွရရှမှုမှော

သမဝါယမ၊ တက ်းလက်ရံြိုတ
ံ ငွ

ို်း

က်လောြြ
့် ါသည်။

နှင့်် အတသ်းစော်း တြ ်းတငွ လိုြ်ငန််းမ ော်းမှ တြ ်းတငွရရှမှုမှော လျှင်ပမန်စွော

လောြတ
့် သော်လည််း ပမန်မော့်လယ်ယော ြွံွေ့မြ ်းတရ်းဘဏ်မှ တြ ်းတငွရရှမှု အတပြအတနမှောမ အသင့််အ
လောြသ
့် ည်ကို တ

တြ ်းတငွမ ော်း အတြေါ် သ
ို်းနှုန််း မှော

မ
် ှ

ို်း

က်လောပြင််းသည် အပြော်းမှ

် သည့်် အ

ို်း

က်တရ်း ဆိုင်ရောစမံကန််းမ ော်း နှင့်် တ

မ််းတကောက်ယသည့်် တက ်းရွောမ ော်း
အစ်းို ရမဟို

ွင် ြွံွေ့မြ ်း

်သည့််

င
ွ ် တ

ို်း

စမံကန််းမ ော်းသည်

ည်တဆောက်ပြင််း) နှင့်် လျှြ်စစ်မ်း ရရှမှု
ရှမ််းပြည်နယ်

က်

်ြံမ
ို

င်ထော်းတသော တြ ်းတငွ လိုြင
် န််းမ ော်း၏

ို်းနှုန််းကို သသောစွော တလ ော့်နည််းတစြ့်သည်။ လွန်ြတ
့် သော (၅)နှစ်အ

အထ်းအော်းပြင့်် အတပြြံ အတဆောက်အဦမ ော်း
နှင့််

ို်း

ွင််း

စ်လလျှင် ဝ.၆% မှ ၁.၄% အထ က ဆင််းြ့်ြါသည်။

တက ်းလက်ြွံွေ့မြ ်း
စစ်

က်

ွွေ့ရှရြါသည်။

ရော်းဝင် တငွတ က်းမ ော်းရရှနိုင်မှု
အ

င့််သော

ို်း

ို်း

ောင်သလယ်သမော်းအိုြ်စိုမ ော်း

က်တရ်းဆိုင်ရော စမံကန််းမ ော်းသည် အလွန်

က်တရ်းအတြေါ်
လမ််းမ ော်း၊

တရ၊

ို်း

က်လ က် ရှမြ်း၊

င
ွ ် ဦ်းစော်းတြ်း တဆောင်ရက
ွ ်လ က် ရှြါသည်။ အစ်းို ရ
ြညောတရ်း

(တက ောင််း

အတဆောက်

အအံိုမ ော်း

ိုို့အတြေါ်အဓက ဦ်းစော်းတြ်းတဆောင်ရက
ွ ် လ က်ရသည်
ှ
။

ောင်သလယ်သမော်း အိုြ်စမ
ို ော်းမှော အနည််းငယ်သော ရှြါသည်။ ထိုအနည််းငယ်တသော အိုြ်စမ
ို ော်း

မှောလည််း အိုြ်စင
ို ယ်မ ော်းသော ပြစ်မြ်း အဓကအော်းပြင့်် အစ်းို ရ မဟို

်သည့်် အြွွေ့အစည််းမ ော်းမှ အတထောက်အြံ့်

တြ်းထော်းပြင််း ပြစ်သည်။

ရောသဥ

တ
ို ပြောင််းလပြင််း

လွန်ြတ
့် သော နှစ(် ၃၀) အ

င
ွ ််း ရောသဥ

ိုတပြောင််းလတနသည်ဆသ
ို ည့်် ထင်ပမင်ယဆြ က်မောှ အထင်အရှော်း ပြစ် ြါသည်။

တပြဆိုသအမ ော်းစိုသည် ြ မ််းမျှ အြြ န်ပမင့််လောပြင််း နှင့်် မို်းတရြ န် တပြောင််းလမှု၊ မ ကောြဏ မို်းတြါင်ပြင််း၊ နှင့််
မို်းရောသစ
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ြဋြကခ နှင့်် တပမယောတပမသမ််းယပြင််း
စစ်
တ

မ််း

ွင်ြါဝင်တသော တက ်းရွောအော်းလံ်းို ၏ထက်ဝက်တက ော်သည် လက်နက်ကိုင် အြွွေ့အစည််းမ ော်းနှင့်် ြဋြကခကို

ွွေ့ ကံ ြ့်ြ်းြါသည်။ တက ်းရွောမ ော်း၏ တလ်းြံို

စ်ြံို မှောမ လွန်ြတ
့် သော (၂၅) နှစ် ကောလအ

င
ွ ််း ြဋြကခမ ော်း ကံ တ

ွွေ့

ြ့်ရြါသည်။

တပမယောသမ််းယပြင််း
တက ်းရွောမ ော်း၏ တလ်းြံို

စ်ြံို မှော တပမယော သမ််းယပြင််း ြံြရ
့် ြါသည်။ သမ််းယြ့်သည့်် တပမယောအမ ော်းစိုမှော ြလြ်

ထော်းပြင််း (သို့ို) အသံို်းမပြ ဘ ထော်းပြင််းကို တ
မှ

ွွေ့ရှရြါသည်။

်ြ က်

ယြိုစော

မ််း၏ မရင််းကို အင်္ဂလြ်ဘောသောပြင့်် တရ်းသော်းြ့်မြ်း ပမန်မောဘောသောသို့ို ပမန်မော့်လမှုစ်းြွော်း ြွံွေ့မြ ်း

ို်း

က်တရ်း

အြွွေ့ ကြင် ဘောသောပြန်ဆိုြ့်ြါသည်။ မရင််းစော မ််းမှော RURAL TRANSFORMATION IN SOUTHERN
SHAN STATE:
RESULTS FROM THE COMMUNITY COMPONENT OF THE SHAN
AGRICULTURE AND RURAL ECONOMY SURVEY ပြစ်မြ်း ၂၀၁၉ ြိုနှစ် တြတြော်ဝါရလ ွင်
ထို

်တဝြ့်ြါသည်။ ၎င််းစော

မ််းအော်း အင်္ဂလြ်ဘောသောပြင့်် CESD ဝက်ဘ်စောမ က်နှော

ွင် ြ

ရ
် ှုနင
ို ်ြါသည်။

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

သနလိုြတ
် ဆောင်နင
ို ရ
် န် အတမရကန် နင
ို င
် ံ

လိုြင
် န််းမှ

ဆင့််

အတမရကန်ပြည်သမ ော်းက

တရ်းသော်းြ က်မ ော်း သည် စစ်

ကောြွံွေ့မြ ်းတရ်းတအင်္ င်စ (USAID) ၏ Feed and Future

တစ

နောမ ော်းစွောပြင့််

မ််းတကောက်တလ့်လောြသ
့် ည့်် သိုတ

အတမရကန်အစို်းရ၏ အပမင်မဟို

ြ
် ါ။

ဤစော

မ််း

အ
ို

သမ ော်းအတြေါ်

မှလည််း တငွတ က်းတထောက်ြတ
ံ့် ြ်းြမ့် ြ်း၊ သစတ

်းလ ၊ ေန််းမ

အ

လဇင််းဘ

ဆွေင်၊

တကော်ြတ
ို ရ်းရှင်း်

်၊

နယ်သောလန်၊

ို့မ
ို ှလည််း ဝင
ို ််းဝန််းတထောက်ြြ
ံ့် ြ
့် ါသည်။

အစော်းအစောြလံတ
ို ရ်း တကောင််းမွန်

်းို

အထ်းတက ်းဇ်း

မ််း

ဤစော

နယ်းဇလန်၊

င်ြါသည်။

စော

ွငသ
် ော

ဤသိုတ

ောဝန်ရမြ
ှ ်း၊ USAID (သို့ို)

၊် ဥတရောြသမင်္ဂ (EU)၊ ပြင်သစ်၊ အင
ို ်ယောလန်၊

ဆွစဇ
် ောလန်၊

မဗ

န်၊

အတမရကန်နှင့််

ပမန်မောနိုငင
် ံရှ တက ်းလက်ပြည်သမ ော်း၏ အလိုြအ
် ကင
ို န
် ှင့််

ည််းပြ

် ပြင်ဆင်တြ်းသ Patricia Johannes ကလ
ို ည််း တက ်းဇ်း
ရော်းဝင် အပမင်လည််းမဟို

မြင
ို ြ
် ွင့််@ ၂၀၁၆၊ Michigan State University၊ ပမန်မော့်လမှုစ်းြွော်းြွံွေ့မြ ်း

ို်း

က်တရ်းအြွွေ့ (CESD)၊ International
မ််းကို လ

အပမ

ို့က
ို ို

အသံ်းို ပြ မှုအ

ွက်

MSU၊

CESD၊

င်ြါသည်။

ြ
် ါ။

Food Policy Research Institute ။ မြင
ို ြ
် ွငအ
့်် ော်းလံ်းို ကို ထန််းသမ််းထော်းသည်။ ဤစော
ထြ်မထ
ံ ို

မစ်ဆဘရှ

က်လောတစရန် ရို်းသော်းစွော ကညတြ်းသည့်် အထက်ြါ အလှှူရှငမ
် ော်းအော်းလံ်းို ကို

မ််းအပမင်မ ော်းသည် LIFT အြွွေ့ဝင် အလှှူရှငမ
် ော်း၏

်အစွန်း် မယဘ

သန

ွက် Livelihoods and Food Security Trust Fund

(LIFT)
လ၊

ကညြံြ
့် ို်းတြ်းြြ
့် ါသည်။

IFPRI

စ်ဦ်းြ င််းစ (သို့ို)

အတ ကောင််း ကော်းမြ်း

တ
် ဝြွငရ
့်် န
ှ င
ို ြ
် ါသည်။

ြံန
ို ှြ်သ။ Department of Agricultural, Food, and Resource Economics, Michigan State University, Justin
S. Morrill Hall of Agriculture, 446 West Circle Dr., Room 202, East Lansing, Michigan 48824 ။
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