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နိဒါန္း

စက္မႈလယ္ယာသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ထင္ရွားလာသည္။ တ႐ုတ္ 
ႏိုင္ငံ၏ ကမၻာႏွင့္ၿခံဳ၍ စီးပြားေရးျမင့္မားလာမႈအေပၚ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေပးလ်က္ရွိၿပီး လယ္ယာထြက္ကုန္ 
မ်ားအတြက္ ယင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ဝယ္လိုအားကို ျမင့္မားလာေစသည္။ ေဒသတြင္းႏွင့့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ 
ႀကီးမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကုိ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလ်က္ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြား 
ေရးသမားမ်ားကို အလုပ္အေကြ်းျပဳၿပီး မ်က္ေမွာက္ရွိ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အလား 
တူ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျမယာသယံဇာတမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳလာ သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ အလိုအေလ်ာက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ထိုးထားေသာ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ (VGGT) ျဖစ္၍ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား အပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ 
ၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ် အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစဘဲ တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရွိသူမ်ားအား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေၾကာင္း VGGT က ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ၿပီး လူသားမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရပါမည္။ ဤအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးအေရးပါသည္။ အစိုးရ၏ စာရင္း 
ဇယား အခ်က္အလက္မ်ားအရ လယ္ယာအိမ္ေထာင္စု (၆)သန္း၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ (၅)ဧကေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ 
ေျမယာကို ပိုင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ အနည္းဆံုး ဘဝရွင္သန္မႈတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာအရာ 
မ်ားေအာက္တြင္ ရွိေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ လယ္ယာ ေျမ (၃)ဧကေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၍ ပိုင္ဆို္င္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
သံုးပံုတစ္ပံုမွာ ပို၍ စိုးရိမ္ရေသာ အေနအထား၌ပင္ ရွိေနၾကသည္။

ဤထိလြယ္ခိုက္လြယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲသို႔ က်ေရာက္လာရမည့္ အေရးအခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ 
ႀကီးမ်ားက လယ္ယာကန္ထ႐ိုက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အငယ္စားလယ္သမားမ်ားကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လယ္ယာထြက္ကုန္ 
ျဖန္႔ေဝေရး ကြင္းဆက္မ်ားသို႔ ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚေနေသာ အကူး 
အေျပာင္းကာလသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ေဈးကြက္မ်ားအတြက္ ဘဝရပ္တည္ေရးကို အားျပဳေနေသာ ထုတ္လုပ္မႈမွကင္းကြာ 
ကာ  လယ္သမားငယ္မ်ားအား တိုးတက္လာေသာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးလာသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤျဖစ္ရပ္ 
မ်ားက လယ္သမားငယ္မ်ားကို ေႂကြးၿမီထူလာေစမည့္ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္၊ စားနပ္ ရိကၡာမဖူလံုမႈႏွင့္ သူတို႔၏ ေျမယာ 
မ်ား လက္လြတ္ဆုံးရံႈးမႈတို႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ VGGT က ထပ္ေလာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မေနပါ။ VGGT က ေဖာ္ျပထားသည္မွာ-

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ မူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထပ္ေလာင္းေထာက္ကူမႈ ျဖစ္သင့္သည္။ မူဝါဒဆိုသည္မွာ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ ေျမယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး၊ ေက်းလက္ 
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရး၊ ေဒသဆိုင္ရာ စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈကို ျမွင့္တင္၍ လံုၿခံဳမႈရွိေရး၊ ေက်းလက္ 
ေဒသကို အက်ိဳးျပဳေရးႏွင့္ ေဒသ ရွိ လူထု၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို အက်ိဳးျပဳေရးတို႔ ပါဝင္သည္။

ေျမယာမ႑ိဳင္အဖြဲ႔ (LCG) က ေဆာင္ရြက္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းေပၚ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဤမူဝါဒ အက်ဥ္း 
ခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ Chareoun Phokphand က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနေသာ ေျပာင္းဖူးကန္ထ႐ိုက္ လယ္ယာစီမံကိန္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီကို CP အုပ္စုဟု 
ေခၚသည့္ CP ေျပာင္း ထုတ္လုပ္ေရး)။ CP စနစ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီမံလုပ္ကိုင္ေနေသာ အႀကီးဆံုး လယ္ယာကန္ထ႐ုိက္ 
စီမံကိန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ဤလုပ္ငန္းမွာ ကာလၾကာရွည္စြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည့္ အေနအထားအတြက္ 
ထူးျခားေသာ အခြင့္အေရးကို ေပးလ်က္ရွိသည္။ အငယ္စားလယ္သမားအတြက္ အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ 
အႏုတ္လကၡဏာေပးႏိုင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႏွစ္ခုလံုးက အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုမၸဏီ 
သည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပံုစံမ်ားကိုလည္း ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပထားသည္။ အေသးစား လယ္ 
သမားငယ္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံထား ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို စိတ္ခ်ရမႈ ရွိေစရန္ 
ျမန္မာအစိုးရ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး တရားမွ်တမႈရွိၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ပံုတို႔ 
ပါဝင္လာသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ေသာ လယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အကာ 

အကြယ္ေပးထားသည္။
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ကန္ထ႐ုိက္ ဆိုသည္မွာ မည္သည္နည္း။
ကမၻာလုံးဆုငိရ္ာ လယ္ယာစီးပြားေရးကုိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာငရ္ြကလ္ာ 

ေသာ ေဈးကြက္ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ကမၻာရြာ(globalization) ေခတ္အခါတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထုတ္ 
လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ 
မ်ားေပၚ အမွီ သဟဲျပဳလ်က္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။

ကန္ထ႐ိုက္ လယ္ယာလုပ္ကိုင္မႈသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သိသိ 
သာသာ ကြဲျပားျခားနားမႈ မ်ားစြာရိွေသာ္လည္း ယင္း၏ အႏွစ္သာရ 
ယူဆခ်က္မွာ ႐ုိးရွင္းသည္။ FAO မွ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျပသထား 
သည့္ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္သည္ ႀကိဳတင္စာခ်ဳပ္အရ လယ္ယာ ထုတ္ 
ကုန္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းထိန္းသိမ္းကာ 
ေဈးကြက္သို႔ ပို႔ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား သေဘာတူညီထား 
သည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ား 
ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေရးျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အတိုင္း 
အတာကို အသင့္ျပင္ဆင္ထား၍ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ဝယ္ယူမႈလည္း 
ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သြင္းအားစုမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးမႈ၊ 
နည္းပညာ အႀကံဉာဏ္ေပးမႈမွတစ္ဆင့္ အေထာက္အကူေပးမႈတို႔ 
ပါဝင္သည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ကုမၸဏီမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထား 
ေသာ အေရအတြက္၊ အရည္အေသြး၊ စံႏႈန္းတို႔ျဖင့္ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ သီးႏွံမ်ားကုိ ေပးအပ္ရန္ တာဝန္ယူထားေသာ လယ္သမား 
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ လယ္သမားမ်ား 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကို မည္သို႔ 
ေဆာင္ရြက္ေနသနည္း။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အထြက္ေကာင္း ေျပာင္းထုတ္လုပ္မႈ အ 
ေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈအတိုင္းအတာသည္ က်ယ္ 
ျပန္႔လ်က္ရွိ၏။ ျမန္မာအစိုးရ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေျပာင္း စုိက္ဧက 
၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ေျပာင္းသည္ 
စပါးၿပီးလွ်င္ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးေသာ ဒုတိယ သီးႏွံျဖစ္၍ တန္ခ်ိန္ 
ေပါင္း ၁.၅ သန္း ရိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ လူသိအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေသာ 
ေျပာင္းအမ်ိဳးအစားမွာ ၈၈၈ ျဖစ္၍ မ်ိဳးေစ့ကို ထိုင္း ႏိုင္ငံရွိ CP 
အုပ္စုမွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးသည္။ ဤစုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈသည္ 
ေဒသဆိုင္ရာ NGO အလုပ္သမားမ်ား၏ ေဝဖန္ခ်က္တြင္ ထင္ 
ဟတ္္ ဂယက္႐ုိက္လ်က္ရွိသည္။ ေျပာင္းစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ ထိုေနရာ 
တြင္ ရွိေနပါက လမ္းတစ္လမ္းအျဖစ္ ေပၚထြက္လာမည္။ ေျပာင္းရွိ 
ေသာ ေန ရာ၌ ေရႊတြင္းသစ္ရွိသည္။ ဤအထြက္ေကာင္းမ်ိဳးျဖစ္ေသာ 
ေျပာင္းကို ပို႔ကုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီ ၇၅% ကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔ 

၏ ထုတ္လုပ္မႈကုိ အေထာက္အကူေပးရန္ႏွင့္ ၎တို႔ စိုက္ပ်ိဳးထား 
ေသာ သီးႏွံမ်ားကုိ ဝယ္ယူရန္ တာဝန္ယူရသည္။ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ 
ကုမၸဏီတို႔ အျပန္ အလွန္ တာဝန္ယူရသည့္ အတိုင္းအတာသည္ 
ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္အရ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္။ 
ယင္းတို႔တြင္ ကုမၸဏီမွ ေပးအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ 
အတိုင္းအတာ (လယ္ယာ သြင္းအားစု၊ နည္းပညာ အႀကံေပးမႈ 
စသည္)၊ ကုမၸဏီမွ အလိုရွိေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား (အရြယ္အစား၊ 
သီးႏွံ ပံုသ႑ာန္) စသည္တို႔အျပင္ သီးႏွံဝယ္ယူမႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈ 
ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ေဘာင္ခတ္ထားမႈ အတိုင္းအတာတို႔ 
ပါဝင္သည္။

အေကာင္းဆံုးမွာ ကန္ထ႐ုိက္ လယ္ယာစီမံကိန္းမ်ားသည္ 
လယ္ သမားမ်ားအား အကာအကြယ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈ    
သို႔ ခြင့္ျပဳထားသင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက Lazier fair market  
models မရရွိႏိုင္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ အခြင့္အာဏာရွိၿပီး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္တို႔မရွိဘဲ ကန္ထ႐ိုက္ လယ္ယာစနစ္သည္ ႀကီးမား 
ေသာအႏၲရာယ္ စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ အငယ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ 
အႏုတ္လကၡဏာ ျပႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးသည္။ 
ဤေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သုေတသန ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္ ျဖစ္သည္။

တင္ပို႔သည္။ တရားဝင္အားျဖင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျပာင္းတင္ပို႔မႈမွ 
အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ထိုင္း၊ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ တရားမဝင္ 
ကုန္သြယ္ပို႔ေဆာင္ေသာ စာရင္းကို ခန္႔မွန္း ထားခ်က္ မပါဝင္ပါ။

CP အုပ္စု လယ္ယာ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အစဥ္အလာအရ စာခ်ဳပ္မ်ား မဟုတ္ပါ။ မွတ္မွတ္သားသား တင္ 
ျပရမည္ ဆိုပါက အငယ္စား ထုတ္လုပ္သူမ်ားနွင့္ CP အုပ္စုအၾကား 
တိုက္႐ိုက္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ 
ေပ။ ကန္ထ႐ိုက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို စဥ္းစားရန္ ဤစီမံကိန္းမွ 
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ခြင့္ျပဳထားေသာအရာမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ား (ဘ႑ာေရး၊ သြင္းအားစုမ်ားမွ ရရွိေသာအရာမ်ား)၊ ၎ 
တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ထြက္ကုန္မ်ားကို မည္သူ႔ကို 
ေရာင္းခ်ရမည္ဆုိေသာအခ်က္) တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႏွစ္ခုစလံုး 
တြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ စင္စစ္ CP အုပ္စု၏ အက်ိဳးကို အာ႐ံု 
စိုက္၍ အတင္းအၾကပ္ ျပဳခံရျခင္းသည္သာ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ 
ဤကဲ့သို႔ အာ႐ံုစုိက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေဒသဆိုင္ရာပြဲစားမ်ား 
ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္မ်ားကိုျဖစ္ေစၿပီး ပြဲစားမ်ားသည္ အငယ္ 
စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေပးျခင္း (ေငြေၾကး)၊ သြင္းအား 
စုမ်ားေပးျခင္း (မ်ိဳးေစ့၊ လယ္ယာဓာတုပစၥည္းမ်ား) တို႔ျဖင့္ ပံ့ပိုးေပး 

CP ေျပာင္းစနစ္တြင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ မည္သူနည္း။

ပံု(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း   ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြင္းဆက္တြင္  ျမွဳပ္ဝင္ေန 
ေသာ  လုပ္ေဆာင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ သီးသန္႔က႑အလိုက္ ဇယား 
ကားခ်ပ္

ေဒသဆိုင္ရာပြဲစားမ်ား၊
ေအဂ်င့္မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား

- ေစ်းကြက္ေပါက္ေဈးႏႈန္းထားေအာက္ေလ်ာ့ 
၍ ေခ် းေငြျဖင့္ CP သည္ လယ္သမားမ်ားထံမွ 
ေျပာင္းကို ဝယ္ယူသည္။

- တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ား(CP အပါအဝင္)
သို႔ ေဈး ႏႈန္းျမင့္မားစြာျဖင့္ CP က ေျပာင္းကို 
ေရာင္းခ်သည္။

- ေခ်းေငြျပန္ဆပ္မႈ ရရွိသည္။

လယ္သမားမ်ား

- နိမ့္က်ၿပီး အလယ္အလတ္ အရင္းအႏွီးရွိ 
ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ပြဲစားမ်ားထံမွ 
ေခ်းေငြရၾကသည္။

- မ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္ လယ္ယာဓာတုပစၥည္းမ်ား 
ဝယ္ယူၾကသည္။

- CP အတြက္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

လယ္သမားမ်ား

- CP အတြက္ ေျပာင္းရိတ္သိမ္းေပးရသည္။

- ေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၍ 
ဝင္ေငြအရင္းအႏွီး နိမ့္က်ေသာ အိမ္ေထာင္စု 
မ်ားသည္ ပြဲစားမ်ားသို႔ CP အတြက္ ေျပာင္း 
ေရာင္းခ်ေပးရသည္။

- ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရၿပီး အေႂကြးေၾကာင့္ 

     ျပႆနာ ျဖစ္ရသည္။

ေဒသခံပြဲစားမ်ား

- CP ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ႏွင့္ လယ္ယာဓာတု ပစၥည္း 
မ်ား ဝယ္ယူသည္။

- ေခ်းငြရယူထားေသာ လယ္သမားမ်ားသို႔ 
ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္တင္၍ ယင္းတို႔ကို 
(မ်ိဳးေစ့ + ဓာတုပစၥည္းမ်ား) ေရာင္းခ် သည္။

- လယ္သမားမ်ားသည္ ေခ်းေငြမ်ားကို အတိုး 
ျမင့္မားစြာ ေပးရသည္။

CP အုပ္စု

- ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ႏွင့္ လယ္ယာဓာတုပစၥည္းမ်ား 
ေရာင္းခ်ေပးျခင္း

- တိရိစၧာန္ အစားအစာအတြက္ ျမန္မာပြဲစား 
မ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 
တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ CP ေျပာင္းကို 
ဝယ္ယူသည္။

- အျမတ္အစြန္း မ်ိဳးမ်ိဳးျမတ္ျမတ္ရသည္။

ကာ ရိတ္သိမ္းရရိွေသာ ေျပာင္းကုိ ေဈးကြက္သို႔ ပို႔ေပးျခင္း၊ ထုတ္ 
လုပ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ CP အုပ္စုႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ဆက္သြယ္ 
ေပး၍ ႏွစ္ဦးစလုံး အက်ိဳးကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ ပြဲစားမ်ားသည္ သြင္း 
အားစုမ်ားကို လက္ကားေဈးႏႈန္းျဖင့္ CP အုပ္စု သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ 
ဝယ္ယူၿပီး (အမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေဈးကြက္မွ)၊ အငယ္ 
စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေပးသြင္းသည္။ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ အငယ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရိတ္ 
သိမ္းရရွိေသာ ေျပာင္းကို ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ သေဘာတူညီမႈ အစီ 
အစဥ္အရ ပြဲစားမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ေပးရသည္။ ထို႔ေနာက္ ပြဲစားမ်ား 
သည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းကို ေရာင္းခ်ေပးသည္။ ဆက္ 
လက္၍ ေျပာင္းကုိ တင္ပို႔ေပး ရမည္ျဖစ္ေသာ ကုန္စည္ကြင္းဆက္ 
အေနႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ ယူနန္သို႔ 
သယ္ပို႔ေပးသည္။ ေျပာင္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၾကက္စာေဈးကြက္ 
တြင္ အသံုးျပဳသည္။ ဤအစီအစဥ္အရ CP အုပ္စုသည္ ေျပာင္းစုိက္
ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ယင္း၏ တုိက္႐ိုက္တာဝန္ရွိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ 
ကို အငယ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းလ်က္ 
အႏၲရာယ္အားလံုးကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ နည္းပါးေစရန္ ရွင္း 
ပစ္သည္။
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CP အုပ္စုဆိုသည္မွာ မည္သူမ်ားနည္း။

The Chareoun Phokphand Group သည္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း 
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး လုပ္ငန္းစုအဖြဲ႔ႀကီး 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔သည္ အဓိက ထုတ္လုပ္ရာေဒသအခ်ိဳ႕ 
တြင္ လယ္ယာစီးပြားေရးႏွင့္ အစားအစာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း 
မ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ကာ ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ လယ္ယာစီးပြားေရးက႑တြင္ CP အုပ္စု 
သည္ ေဒသတြင္း ၾသဇာအာဏာရွိေသာ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုျဖစ္ 
ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ တိရိစၧာန္အစားအစာ ထုတ္လုပ္ေပးေသာ 
အႀကီးမားဆံုး တစ္သီးတစ္သန္႔ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေသာ ထုတ္လုပ္သူ 
လုပ္ငန္းစု ႀကီးျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္း CP အုပ္စုသည္ 
တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ကုန္အတြက္ အေသးစားလယ္သမား 
မ်ားျဖင့္ အထြက္ေကာင္း CP ေျပာင္း (high-yielding CP maize) 
ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ CP 
သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို အာ႐ံု စူးစိုက္ခဲ့ 
သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ေနျခင္း၊ 
ေျပာင္းစိုက္ရန္ အေျခအေန ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေသးစား 
လုပ္ကိုင္သူ ေပါမ်ားျခင္း၊ လယ္ယာအလုပ္သမား အလ်ံပယ္ရႏိုင္ 
ျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားစြာ ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ေရြး 
ခ်ယ္ခဲ့သည္။ CP အုပ္စုအတြက္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ 
ေျပာင္းကို တစိုက္မတ္မတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က် 
စရိတ္ အသက္သာဆံုးျဖစ္ျခင္း၊ အျမတ္အစြန္း အမ်ားဆံုးရရွိႏိုင္ 
ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

မည္သူမ်ား အျမတ္ရ၍ မည္သူမ်ား အရံႈးေပၚ 
သနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား 
သည္ CP ေျပာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစား လယ္သမားမ်ားကို 
မတန္မရာ ကတိမ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ အ 
ျမတ္အစြန္းမ်ားအား က်ိန္းေသ ရရွိၾကမည္။ ေျပာင္းသည္ ေရႊစင္ 
သစ္ (new gold) ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၿပီး 
ႀကီးပြားတိုးတက္လာႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ CP ေျပာင္းကို အမွန္ 
တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ လယ္သမားမ်ားစြာတို႔ 
မွာ ျခားနားေသာျဖစ္ရပ္ကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားၾကရသည္။ အမွန္အားျဖင့္ 
ဆင္းရဲသား လယ္သမားမ်ားသည္ CP ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွ ျပင္းထန္ 
ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ၾကရသည္။ ေျပာင္းစိုက္ရာတြင္ 
နည္းပညာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္သာမဟုတ္ လူမႈစီးပြားေရး၊ 
အျခား ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။

သုေတသနျပဳခ်က္မွ ျပသလာသည္မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ နိမ့္ 
က်ေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ တစ္ဧက ပ်မ္း မွ် 
၂၂၅ ေဒၚလာသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဝင္ေငြ 
ျမင့္မားေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ တစ္ဧက ေဒၚလာ ၃၅၀ ခန္႔ 
အရင္းအႏွီးေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝင္ေငြနိမ့္က်ေသာ ပံုမွန္ လို 
အပ္ေသာ သြင္းအားစုမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္စြမ္း မရွိပါ (ဓာတ္ေျမၾသ 
ဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး စသည္)။ ထို႔ေၾကာင့္ အလားအလာရွိေသာ အ 
ထြက္ပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ အထြက္ပမာဏကိုသာ ရရွိ 
သည္။ ဝင္ေငြျမင့္မားေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ CP ေျပာင္း 
ပ်မ္းမွ်အထြက္သည္ တစ္ဧကလွ်င္ ၁၇၇၅ ပိႆာ ရရွိသျဖင့္ ဆင္း 
ရဲေသာ လယ္သမားမ်ားထက္ ၁၂၀% ပိုမိုရရွိသည္။ ဝင္ေငြနိမ့္က် 
ေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ တစ္ဧက ၈၁၃ ပိႆာသာ ရရွိသည္။
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ပံု (၂) ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရြာ (၄)ရြာတြင္ CP ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးရာ၌ ဝင္ေငြနိမ့္က်ေသာ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ ဝင္ေငြျမင့္မားေသာ အိမ္ေထာင္စု 
တို႔ ပ်မ္းမွ်အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္)

* ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ကို မႏုတ္မီ စုစုေပါင္းဝင္ေငြသည္ ေျပာင္းရိတ္သိမ္းၿပီး ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိလာေသာ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း ျဖစ္သည္။

* အသားတင္ဝင္ေငြသည္ ေခ်းေငြမဆပ္ခင္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ကို ႏုတ္ၿပီးေနာက္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြျဖစ္သည္။

* ေခ်းေငြျပန္ဆပ္မႈသည္ ဝင္ေငြနိမ့္က်ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သုေတသနျပဳခ်က္မွ ေပၚထြက္လာေသာအခ်က္မွာ 
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဝင္ေငြနိမ့္က်ေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ 
တစ္ဧကလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၁၄၅ ေဒၚလာသာ ရရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
သူတို႔၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြမွ ေခ်းေငြကို ျပန္လည္ဆပ္လိုက္ေသာ 
ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပိုမိုဆင္းရဲေသာ လယ္သမားမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳး 
ရာသီအဆံုးတြင္ အေႂကြးတင္လ်က္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရသည္။ ကြဲကြဲျပားျပား 
ႏိႈင္းယွဥ္ျပရပါက ဝင္ေငြျမင့္မားေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ေခ်းေငြ 
ျပန္ေပးရန္ မလိုေသာေၾကာင့္ တစ္ဧက ပ်မ္းမွ်အျမတ္ ၄၅၀ ေဒၚလာ 

ရရွိၾကသည္။ အလြန္ အထိအခိုက္မခံႏိုင္ေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ CP ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္ ပိုိမိုနက္ရိႈ္င္းေသာ ဆင္းရဲ 
တြင္းသို႔ ေမာင္းခ်ျခင္းခံရသည္။ CP ေျပာင္းထုတ္လုပ္ၾကေသာ 
အေသးစား လယ္သမားမ်ား (smallholder)အေနျဖင့္ လက္ရွိ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနကို ပိုမို ဆိုးဝါးေစသည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ၏ အဓိကပန္းတိုင္မ်ား 
အနက္မွ တစ္ခုႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ကာ ညီၫႊတ္မႈ မရွိေတာ့ပါ။
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ေျပာင္းစိုက္၊ ေငြေခ်း၊ ေျမဆံုးရံႈး 
(Grow Maize, Borrow Money, Lose Your Land)

ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အရင္းအႏွီးေငြ ထပ္ 
ကာ တလဲလဲ လိုအပ္ခ်က္သည္ ေႂကြးၿမီတင္ရွိေနမႈေၾကာင့္ ေႂကြး 
ရွင္မ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ား၏ အဓိက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ယင္း အသြင္လကၡဏာရပ္မ်ိဳးပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခား 
ေဒသမ်ားရွိ လယ္သမားမ်ားသည္လည္း အလားတူ ကံၾကမၼာႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတို႔ရွိ ေဒသ 
အခ်ိဳ႕တြင္လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္ [၅-၇]။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
အရင္းအႏွီးနိမ့္က်ေသာ လယ္သမားသည္ CP ေျပာင္းစိုက္ရန္ 
လိုအပ္ေသာ သြင္းအားစုမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရန္ ပြဲစားမ်ားထံမွ 
ေငြေခ်းယူၾကရသည္။ အတိုးမွာ တစ္လ ၅% ျဖစ္၍ ေျပာင္းအထြက္ 
ႏႈန္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ နိမ့္က်သြားပါက ေႂကြးၿမီတြင္းသို႔ 
က်ေရာက္သြားၾကရသည္။

ဤေဒသတြင္း ပြဲစားမ်ားအၾကား၌ ထိုလမ္းေၾကာင္းသည္ ပိုမို 
ႀကီးထြားလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
ေခ်းေငြအတြက္ အာမခံပစၥည္း(အေပါင္ပစၥည္း)အေနႏွင့္ ေျမကို 
ေပးထားရသည္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎ 
တို႔စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေျမယာအား အသုံးျပဳခြင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
(LUCs)ကို ရရွိ၍ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ၾကရာ တရားဝင္ ေျမယာေစ်းကြက္ 
ဖန္တီးမႈ အေလ့အထသည္ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ပြဲစားမ်ား 
သည္ ေခ်းေငြ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ေတာ့ပါက အဖိုးတန္ေျမယာကို ရယူ 
လိုေသာစိတ္ ျပင္းျပၾကသည္။ အကယ္စင္စစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ 
ေၾကြးၿမီ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ပါက အေၾကြးသည္ ပို၍ပို၍ မ်ားျပားလာၿပီး 
လယ္သမားမ်ားသည္ ပြဲစားမ်ားထံသို႔ ေျမယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ 
တြန္းအားေပးျခင္းခံၾကရသည္။ ေျမယာဆံုးရံႈးသြားေသာ လယ္ 
သမား အေရအတြက္သည္ အစဥ္တိုးလာလ်က္ရွိၿပီး ယင္းတို႔၏ 
အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပင္ရင္း (source) ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ 
ရေသာေၾကာင့္ ဤလက္လြတ္ဆုံးရႈံးမႈသည္ အလြန္႔အလြန္ စိုးရိမ္ 
စရာေကာင္းလာသည္။

 လယ္သမားမ်ားအတြက္ အေႂကြးစနစ္ေပၚ မွီခိုအားထား 
ေနရမႈသည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈထက္ 
ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ CP အုပ္စု၏ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈေၾကာင့္ ထာဝရ 
တည္တန္႔မႈ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ CP အုပ္စုႏွင့္ 
ေဒသခံပြဲစားရာ ေပါင္းမ်ားစြာအား စည္းကမ္းလိုက္နာရန္ ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္ အခြင့္အာဏာေပးထားမႈ မရွိပါ။ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး 
သည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တရားဝင္ျပဌာန္းထား 
ေသာ မူဝါဒမွ ကင္းကြာလ်က္ မက္လံုးမ်ားေပးကာ လယ္သမားမ်ား 
ႏွင့္ လံုးေထြးလ်က္ရွိသည္။ CP အုပ္စုသည္ အားလံုးက ေဈးကြက္ 
အင္အား ထိန္းသိမ္းေနစဥ္ ဤက႑ ကို လ်စ္လ်ဴရႈထားသည္။

စားနပ္ရိကၡာလံုၿခံဳမႈတိုးလာသလား။
CP ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈလုပ္ငန္း ေပၚလာၿပီးသည့္ေနာက္ မတည္ 

ေငြ နိမ့္က်ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
မိသားစုမ်ားကို ေကြ်းေမြးရန္ ပို၍ ခက္ခဲလာသည္။ အေတြ႔အႀကံဳမွ 
ရိကၡာမဖူလံုမႈကို သိရွိနားလည္မႈ တုိးပြားလာလ်က္ လယ္သမားမ်ား 
သည္ ဤမွ်မ်ားျပားေသာ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို မည္သို႔ ျဖစ္ေျမာက္ 
ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္နည္း။ လယ္သမားမ်ား သည္ ဓေလ့ထံုးစံအရ 
ဘဝရွင္သန္ေရး အစားအစာ(ဝင္ေငြရသီးႏွံမ်ား) စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ ေငြ 
အတြက္ ေျပာင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးသို႔ ကူးေျပာင္း လ်က္ရွိၾကရာ ေဈးတြင္ 
စားနပ္ရိကၡာကို ဝယ္ယူေလ့ရွိေသာ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
သည္။ CP ေျပာင္းမွ ရရွိေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားမွာ ေပးထားေသာ 
အလားအလာ ကတိထက္ နိမ့္က်ၿပီး အထြက္မွာလည္း ႏွစ္စဥ္ 
က်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ မတည္ေငြ နိမ့္က်ေနေသာ အဆင့္ရွိ 
သည့္ လယ္သမားမ်ားသည္ အစားအေသာက္ ဝယ္ယူရန္ ေငြေၾကး 
နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သုေတသနေတြ႔ရွိ 
ခ်က္မ်ားက ထင္ရွားစြာ ျပသလာသည္မွာ လယ္သမားမ်ားသည္ 
ပိုမိုညံဖ်င္းၿပီး အရည္အေသြးနိမ့္က်သည့္ အစားအေသာက္ ဝယ္ယူ 
ရန္ ေငြေၾကးေခ်းယူမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 
မတည္ေငြရင္း နိမ့္က် ေသာ လယ္သမားမ်ားက တင္ျပလာသည္မွာ 
CP ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ ၎တို႔အတြက္ ဆိုးဝါးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ျဖစ္၍ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ CP အုပ္စုကိုသာ ေကာင္းက်ိဳးေပးသည္။ CP 
ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေနၾက ေသာ မ်ားစြာေသာ လယ္သမားငယ္မ်ားသည္ 
ေဒသစားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ားကို VGGTs က လိုလား 
ခ်က္အတိုင္း ျမွင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး မေပးႏိုင္ပါ။
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ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားက မည္သည္မ်ားနည္း။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ CP ေျပာင္းကို ဓေလ့ထံုးစံအရ ပတ္လည္ 

စနစ္အရ စိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္ယာ သို႔မဟုတ္ ေတာင္ယာစနစ္ 
မ်ားႏွင့္ တမူထူးျခားလ်က္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အလားတူ ေျမကြက္မ်ား 
ေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ CP ေျပာင္းႏွင့္အတူ အလွည့္က်သီးႏွံ 
စိုက္ပ်ိဳးမႈမရွိ။ သဘာဝေျမၾသဇာ ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းရန္ ေျမဆီ 
ၾသဇာအတြက္ ပလပ္ေျမေပၚတြင္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိ။ လယ္ 
သမားမ်ားက စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္မႈကို တင္ျပလာသည္မွာ CP 
ေျပာင္းကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ 
ေျမဆီၾသဇာ ဆုတ္ယုတ္မႈသို႔ ဦးတည္သြား ေစသည္ဟူ၍ပင္ ျဖစ္ 
သည္။ ကေမၻာဒီးယား ေျမာက္ပိုိင္းတြင္ CP ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား 
သည္ CP ေျပာင္းအထြက္ ၅၀% က်ဆင္းသြားေၾကာင္း မ်က္ျမင္ 
ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈအရ သိရွိရသည္။ 
ေျမဆီၾသဇာဆံုးရႈံးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ CP အုပ္စု ပြဲစားမ်ားက 
ဓာတ္ေျမၾသဇာ အျမဲတမ္း အဆင့္ျမင့္ျမင့္ သံုးစြဲရန္ လယ္သမား 
အား အႀကံဉာဏ္ေပးၾကသည္။ သူတို႔၏ ေျမယာမ်ား ေျမဆီၾသဇာ 
မ်ားျပားစြာ ကုန္ခမ္းသြားစဥ္ လယ္သမားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ယခင္ 
က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္သို႔ ျပန္လွည့္သြားရန္ 
ခက္ခဲ ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ 
ေျမယာမ်ားမွ ေကာင္းက်ိဳးမရရွိေသာ္လည္း သြင္းအားစုမ်ားကို 
အလြန္အကြ်ံ သုံးစြဲရသည့္ နည္းစနစ္မ်ားေပၚ အမွီသဟဲ ျပဳလာ 
ရသည္။

ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မႈ 
မရွိခဲ့ေပ။ ယင္းစနစ္မွာ အမွန္အားျဖင့္ ေႂကြးထူၿပီး ေျမယာလက္မဲ့ျဖစ္ 
ျခင္းသို႔ တြန္းပို႔ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ စာခ်ဳပ္သည္ 
အရင္းအႏွီး နိမ့္က်ေသာအဆင့္ရွိသည့္ လယ္သမားအတြက္ 
အႏုတ္လကၡဏာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ေပၚ 
မလာခဲ့ေပ။ ဤက႑တြင္ အထြက္ေကာင္း ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွ လက္ေတြ႔ ေလ့လာမႈ 
(case study) ကို စူးစမ္းေလ့လာ တင္ျပထားၿပီး ပိုမို အေပါင္း 
လကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း တင္ျပထား 
သည္။

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၏ အေျခအေန သာဓကကို 
ေလ့လာခ်က္ - အေနာက္ေျမာက္ေဒသတြင္ CP 
အုပ္စု၏ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ( ၅)

CP အုပ္စုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပံုစံအတိုင္း အလားတူ နည္း 
စနစ္ကို အသံုးျပဳလ်က္ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ ကေမၻာဒီးယား 
ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လယ္သမား အငယ္စားမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ေျပာင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ဤေဒသရွိ မ်ားစြာေသာ လယ္ 
သမားမ်ားမွာ မတည္ရင္းႏွီးေငြ နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။ အေဆာက္ 
အအံုမ်ား ညံ့ဖ်င္းၿပီး ၎တို႔ကို ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ အုပ္စုအတြင္း 
သို႔ စုစည္းသိမ္းသြင္း၍ မရပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာကဲ့သ႔ို႔ပင္ ေဒသခံ 
ၾကား လူမ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ လယ္သမားမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပး 
ၿပီး ေခ်းေငြႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ား (မ်ိဳးေစ့၊ လယ္ယာသံုး ဓာတုပစၥည္း 
မ်ား) ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ပံုမွန္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ 
မ်ား မရွိ။ သေဘာတူညီခ်က္မွန္သမွ်သည္ အားလံုး ႏႈတ္ျဖင့္သာ 
ၿပီးသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ရိတ္သိမ္း၍ ရေသာ ေျပာင္းကို 
ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းမွာရွိေသာ CP အုပ္စုသုိ႔ ျပန္လည္ေရာင္း 
ခ်ေပးသည္။ ထိုင္းတြင္ ေျပာင္းကို အမ်ားအားျဖင့္ တိရိစၧာန္ အစား 
အစာအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ လာအိုလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေျမယာႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳမႈကို ပိုမို ရယူထားသည္။ (လယ္သမားမ်ားအတြက္ 
လက္လြတ္ဆံုးရႈံးမႈ ျဖစ္ရပ္သည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္ 
မဟုတ္။)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သာဓက ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ားက ရင္းႏွီးေငြ နိမ့္ 
က်ေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြသည္ CP ေျပာင္း 
စိုက္ပ်ိဳးမႈမွ တစ္ဧက ေဒၚလာ ၂၀၀ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ေခ်းယူ 
ထားေသာ အေႂကြး ျပန္မဆပ္မီ အေနအထား၌ ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ 
ဤပ်မ္းမွ်ဂဏန္းသည္ ျပည္တြင္းေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားသည္ ရာသီဥတု 
ေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ဆုိးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ သိသိသာသာ 

ေျပာင္းကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ငန္းကို  အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သနည္း။

CP အုပ္စုမွ အသုံးျပဳေနေသာ လက္ရွိ လယ္သမားငယ္မ်ား၏ 
ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး စနစ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စားနပ္ 
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ဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လင့္ကစား ဤကိန္း ဂဏန္းမ်ားက အနည္;ဆံုး CP ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွ အျမတ္အစြန္း ရရွိရန္ 
အရင္းအႏွီး နည္းပါးေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အလား အလာေကာင္းမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေပးသည္။

CP ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာအခါ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားက သိသိသာသာ ထုိက္တန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးသနည္း။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကေမၻာဒီးယား၌ (၁) ကမၻာ့ေျပာင္းေဈးႏႈန္း သိသိသာသာ ျမင့္မားလာမႈ - ကမၻာ့ေျပာင္းေဈးႏႈန္း ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ 
လယ္သမားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ေျပာင္းရိတ္သိမ္းမႈမွ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးတံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။ (၂) ကုမၸဏီမွ တိုးခ်ဲ႕၍ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးမႈ - သီးႏွံဆံုးရံႈးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ ေဒသဆိုင္ရာ လယ္သမားမ်ားသို႔ နည္းပညာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္ 
ၾကားလူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားကို CP အုပ္စုက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။ (၃) ေခ်းေငြပိုမို ထုတ္ေပးႏိုင္မႈ - လယ္သမားမ်ားသည္ ေဒသ 
တြင္းပြဲစားမ်ား၊ NGO ေက်းရြာရွိ လယ္ယာ သမဝါယမအသင္းမ်ား၊ အေသးစားဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔ အပါအဝင္ ေခ်းေငြေပးသူမ်ား မ်ားျပားလာသျဖင့္ လယ္သမားမ်ားမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေခ်းေငြထုတ္ 
ေပးသူမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ေခ်းေငြ ပိုမို ရရွိလာေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းသာေစၿပီး အတိုးႏႈန္းကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစသည္။

ဤအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားက မ်ားစြာ ေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ CP 
ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳး မႈမွ အေႂကြးမ်ား တင္လ်က္ရွိသည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ (၁) ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကုန္စည္ေဈးႏႈန္းမ်ား 

စာခ်ဳပ္မ်ား - CP အုပ္စုႏွင့္ သူတို႔၏ ပြဲစားမ်ားသည္ လယ္သမားမ်ားအား မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ ေပးမထားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား၏ 
ဝင္ေငြမ်ားမွာ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနသည္။ ဤအခ်က္မွ ထင္ေပၚလာသည္မွာ ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနစဥ္ 
တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းလည္း ရွိေနသည္။

သာဓကေလ့လာမႈ၊ အင္ဒိုနီးရွား ေရွ႕ေျပးအထြက္ေအာင္ ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့မ်ား
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေပးႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔႔၌ လယ္ယာထုတ္ကုန္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ ႀကီးထြားလာေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရး 

ရွင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေရွ႕ဂ်ာဗားတြင္ သူတို႔သည္ အငယ္စား လယ္သမား ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္၍ ယင္းတို႔မွာ စိုက္ပ်ိဳးသူအုပ္စု ၅၀ မွျဖစ္ 
၍ အျခားလယ္သမားမ်ားသို႔ အထြက္ေကာင္း ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေရာင္းခ်ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ 
ေသာဧကမွာ အလြန္ေသးငယ္ၿပီး ၀.၅ ဧကသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႔မ်ားက ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ လယ္သမားငယ္မ်ား 
အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ဤစနစ္သည္ ေတြ႔ ႀကံဳရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ 

ဤစနစ္တြင္ အငယ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။

မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း - လယ္သမားမ်ားသည္ ေျပာင္း 
ေဈးႏႈန္းမ်ားကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဆင္ 
ေျပစြာ စားသံုးမႈ ခ်ိဳ႕တဲ့လာလ်က္ လယ္သမားမ်ားမွာ 
အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေႂကြးဝန္ ထုတ္ဝန္ပိုးျဖင့္ ဖိစီး 
နိဂံုးခ်ဳပ္သြားရသည္။ 

(ေနာက္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ား 
႐ုတ္တရက္ ၿပိဳလဲက်ပါက ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ေခ်း 
ငွားရန္ ျမင့္မားေန၍ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ 
စုေဆာင္းမိရန္ အခြင့္အလမ္း ရရွိသြားမည္။) 

(၂) ေဈးကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ 
နည္းပါးျခင္း - လယ္သမားသည္ ေျပာင္းအတြက္ 
ေနာက္ဆံုးေစ်းႏႈန္းကို မသိရွိၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အေလ်ာ့အတင္း ေဈးဆစ္မႈ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ (၃) 
နည္းလမ္းမက်ေသာ (ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ) ကန္ထ႐ုိက္ 
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မူဝါဒကို ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ား
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားအၾကား ႀကိဳတင္ သေဘာတူထားသည့္ ေပးသြင္းမႈစာခ်ဳပ္ (pre-agreed supply contract) ကဲ့သို႔ 

ေသာ လယ္ယာကန္ထ႐ုိက္တြင္ ပါဝင္ေသာ အရာမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ရွင္းလင္းပစ္ရာတြင္ အလားအလာရွိသည့္အျပင္ ေက်းလက္ 
ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၏ ရင္းျမစ္အသစ္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဓေလ့ထံုးစံအရ သို႔မဟုတ္ ျပဌာန္းထားေသာ ေျမယာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။ လယ္ယာကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ခိုင္မာမႈသည္ ေဈးကြက္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ ပိုမိုလြယ္ကူေစၿပီး 
ေဈးကြက္သတင္းမ်ား၊ လက္ခံႏိုင္ေသာၿမီစား၊ သြင္းအားစုမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို တိုးတက္ေစကာ ေဈးကြက္အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစ 
သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ၏ ေငြလံုးေငြရင္း ရပိုင္ခြင့္မ်ား အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ တည္ရွိေနမႈကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေပးေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ဝယ္ယူသူအၾကား တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပါဝင္လာ 
ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေကာင္းစြာ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က အကာအကြယ္ေပးထာေးသာ လယ္ယာလုပ္ငန္း အသိုက္အဝန္း အဖြဲ႔ 
အစည္းလည္း ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ဤက႑ကို ရွမ္းျပည္နယ္ သုေတသနလုပ္ငန္းမွ ေတြ႔ရွိရသည့္ အေထာက္အထားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႔ လယ္ယာကန္ထ႐ုိက္စနစ္ (၃၅) မ်ိဳးတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို သုံးသပ္တင္ျပထားသည္။(၁၀) ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ CP ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး လယ္ယာကန္ထ႐ုိက္လုပ္ငန္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား 
ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ အေသးစား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ လတ္တေလာ၌ ေႂကြးၿမီ၊ ေျမယာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို 
ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနၾကရသည္။ 

ေျမကို အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈ ရပ္တန္႔ေရး - CP 
ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ ေျမယာလက္လြတ္ဆံုးရံႈးမႈကို ျဖစ္ေပၚ 

 ¾ လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္း   - လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ အုပ္စုမ်ားသည္ 
လယ္သမားမ်ားစုေပါင္း၍ ေဈးႏႈန္းညွိႏိႈင္းမႈ အင္အားကို 
တိုးပြား လာေစလ်က္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ သည္။

 ¾ ေရးသားထားေသာစာခ်ဳပ္မ်ား - စာခ်ဳပ္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသူ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔အၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး တရားမွ်တမႈကို 
အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ တိုးခ်ဲ႕ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားက ႀကီးၾကပ္ရန္ျဖစ္သည္။

 ¾ ေရွ႕ေျပးတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ - ကုမၸဏီသည္ အရည္အေသြး မည္သုိ႔ပင္ ရွိေစကာမူ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ေျပာင္းအားလံုးကို 
ဝယ္ယူရန္ ကတိျပဳသည္။ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈသည္ လယ္သမားမ်ားထံ က်ေရာက္မည့္အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ကနဦး 
ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ လယ္သမားမ်ား အခ်ိန္ေပး၍ နည္းပညာသစ္မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္မႈ တိုးတက္လာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ 
အကယ္၍ လယ္သမားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ ကြက္ပါက ယင္းတို႔ကို 
ေနာင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျပဳလုပ္ျခင္းမွ ထုတ္ပယ္ပစ္ရ မည္။ 

 ¾ အေႂကြး - ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းသည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ၿမီစားကိစၥကို စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ သြင္းအားစု 
မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို သီးႏွံရိတ္သိမ္း၍ ေပးအပ္ၿပီးသည့္အခါမွ ႏုတ္ယူရမည္။ အာမခံ အေပါင္းပစၥည္းသည္ အနာဂတ္သီးႏွံ 
ျဖစ္ၿပီး ေျမ မျဖစ္ေစရ။ ထို႔ျပင္ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ စီးပြားေရးဘဏ္ထက္ နိမ့္က်ရမည္။

 ¾ သြင္းအားစုမ်ား ေပးအပ္ေရး - ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းသည္ အေျခခံမ်ိဳးေစ့၊ ေျမယာျပဳျပင္ေရးအတြက္ ေငြ၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
တိုးေရးတို႔ကို စီစဥ္ေပးရမည္။

 ¾ ဝန္ေဆာင္မႈတိုးခ်ဲ႕ေပးမႈ - ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းသည္ ရြာ(၂)ရြာစီတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည့္ အမႈေဆာင္ (extension officer) (၁) ဦး 
ေပးထားရမည္။ ဤအလုပ္သမားမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးသူမ်ားကို အႀကံဉာဏ္ေပးရမည့္အျပင္ သီးႏွံမ်ားကို စစ္ေဆးေထာက္လွမ္းၿပီး 
ကုမၸဏီကို ျပန္လည္ အစီရင္ခံရမည္။

လုပ္ငန္းအေသးစားမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရႈ႕ေထာင့္မွ ေရွ႕ေျပးကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျပာင္းေစ်းကြက္သို႔ လက္လွမ္းမီေရး 
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အသက္သာဆံုးေသာ နည္းလမ္းကို စီစဥ္ေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ ၿမီစားကိစၥကိုလည္း စီစဥ္ေပးရမည္။ တန္ဖိုးျမင့္မားေသာ 
သြင္းအားစု၏ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရမည္။ ေဈးႏႈန္းကို အာမခံခ်က္ေပးထားရမည္။ ဤစနစ္သည္ CP အုပ္စုက ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးပံုႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေနစဥ္ (ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္း low-volume အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ သီးႏွံကုိ စီစဥ္ေပးျခင္း)၊ 
တာဝနရ္ွိေသာ ကုမၸဏမီ ွတရားမွ်တေသာ စာခ်ဳပမ္်ားသည ္မညသ္ည္အ့တုိင္းအတာအထ ိျဖစ္ႏိငုသ္ည။္ ထုိ႔ျပင ္အေသးစားလယသ္မားမ်ားသုိ႔ 
အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳေသာ အရာမ်ား စီစဥ္ေပးရမည္။
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ေစႏိုင္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းသည္ အတံု႔အျပန္အေနႏွင့္ အေသးစား 
လုပ္ငန္းရွင္ လယ္သမားမ်ားကိုု ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ 
ဘဝသုိ႔ ခ်နထ္ား ခဲသ့ည။္ ေႂကြးၿမမီ်ားအတြက္ အေပါငပ္စၥည္းအေနႏငွ္ ့
ေျမကို အသံုးျပဳျခင္းမွ ကန္ထ႐ိုက္ လယ္ယာလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ပြဲစားမ်ားကို တားျမစ္ရန္ စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။

လက္ခံႏိုင္ေသာၿမီစားကို စီစဥ္ေပးေရး - လက္ခံႏိုင္ေသာ ၿမီစားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေႂကြးၿမီတင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
လက္ လွမ္းမမွီႏိုင္မႈ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းသည္ အေသးစား လယ္သမားလုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုး အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ရရွိႏိုင္ေသာ 
ေႂကြးၿမီ ပမာဏသည္ တိုးလာရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ေတာင္းဆိုေသာ အတိုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ပ်က္လာျခင္းအတြက္ 
လယ္သမား မ်ားကို အေႂကြးေပးသူမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို တိုးေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ အေႂကြးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္းကမ္း 
စည္းမ်ဥ္းကို သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္စြာ လိုက္နာရမည္။

လယ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ခံေရး - လက္ရွိ CP အုပ္စု၏ ထုတ္လုပ္မႈစနစ္သည္ လုပ္ငန္းအေသးစား ေဆာင္ရြက္ေသာ လယ္ 
သမားမ်ားကို အဓမၼ ခိုင္းေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ေငြပင္ေငြရင္း နိမ့္က်ေသာ လယ္သမားမ်ားကို အႏၲရာယ္ ထူေျပာေစသည္။ လယ္သမားမ်ား 
ဦးေဆာင္ေသာ သမဝါယမ အသင္းမ်ား၊ သမဂၢမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ကုန္စည္လုပ္ငန္းတြင္ အေလ်ာ့အတင္း အင္အားကို တိုးပြားေစသည့္ 
အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစကာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေရးအတြက္ စင္ျမင့္အေနႏွင့္လည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

တာဝန္ရွိေသာ ပံုမွန္ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား - ပံုမွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား မရွိျခင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈ 
ကင္းမဲ့ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ပံုမွန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး အျမတ္အစြန္းကိုလည္း ပိုမို 
ရရွိေစႏိုင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္မ်ားမွာ လယ္သမားမ်ားကို ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းသြားျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး ေဈးႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရးကို 
လည္း အာမခံခ်က္ေပးသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္ေစ်းကြက္ကို ျမန္ဆန္စြာ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ မၾကာခဏ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားကို စည္းကမ္းလိုက္နာေစျခင္း - ကန္ထ႐ိုက္ လယ္ယာလုပ္ငန္း အာမခံခ်က္ရရွိေရးတြင္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ 
ႏွစ္ဦး လုံးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို တရားမွ်တစြာ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေရး ျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ 
ျဖန္႔ေဝေရး ကြင္းဆက္တြင္ ပါဝင္ေနေသာ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မွ ေဘးမျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားရမည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီေနရမည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ တိုးခ်ဲ႕မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ - အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အထြက္အမ်ားဆံုးရရွိရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာ သတင္း 
အခ်က္အလက္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား လိုအပ္သည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ပို႔ကုန္ကို အေျခခံေသာ လယ္ယာေဈးကြက္သို႔ ဝင္ 
ေရာက္ရာတြင္ အက်ိဳးရွိမႈႏွင့္ အက်ိဳးယုတ္မႈမ်ားကို နားလည္ရန္ လုိအပ္သည္ (ဥပမာ - ဝင္ေငြရ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲ)။ 
ထိေရာက္ေသာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္း ကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးသင့္သည္။
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