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အခန်း (၁)
နိဒါန်း

၁.၁	 နောက်ခံအနြကာင်းအရာ	
	 ခမေ်မာနိုင်ငံသည်	စိုက်ပျ ိုးနရးကို	အနခခခံနသာ	နိုင်ငံေစ်နိုင်ငံခေစ်သည်ကို	သမိုင်းေစ်နလှောက်ေွင်	

နလ့လာမှေ်သားခဲ့ရပပီး၊	 	 	 နဒသေွင်းနိုင်ငံများ၏	စားေပ်ရိက္ခာေူလုံနရးအေွက်အနထာက်အကူခပုသည့်	

အနရးပါနသာနိုင်ငံလည်းခေစ်နပသည်။	လွေ်ခဲ့နသာ	၁၀	နှစ်ောကာလအေွင်း	ခမေ်မာနိုင်ငံ၏	စီးပွားနရးမူ

ဝါဒများခပုခပင်နခပာင်းလဲမှု၊	 ကမ္ဘာ့ကုေ်သွယ်နရးေွင်	 ေက်ကကစွာပါဝင်မှု၊	 နိုင်ငံနရးခပုခပင်နခပာင်းလဲမှု	

နှင့်အေူ	 ခမေ်မာနိုင်ငံ၏	 စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍသည်	 သိသိသာသာ	 ေွံ့ပေိုးေိုးေက်လာခဲ့သည်။	 	 နဒသေွင်း	

အချက်အချာကျမှု၊	 သဘာဝသယံဇာေ	 အရင်းအခမစ်များနပါကကယ်ဝမှု၊	 သဘာဝကနပးအပ်နသာ	

ခမစ်နချာင်းအင်းအိုင်များ	 ပိုင်ေိုင်မှု၊	 လုပ်သားအင်အားနပါများမှုေို့က	 နိုင်ငံ၏	 စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍေွံ့ပေိုး	

ေိုးေက်နရးအေွက်	 အားနကာင်းသည့်	 အနထာက်အပံ့များ	 ခေစ်နစခဲ့သည်။	 နခမယာဥပနဒ	 နခပာင်းလဲ	

နပးခခင်း၊	 သေ်မှေ်ေေ်စပါးမျ ိုးစိုက်ပျ ိုးနရး	 စေစ်အားေျက်သိမ်းနပးခခင်း၊	 နိုင်ငံေွင်းနှင့်	 နိုင်ငံခပင်ပ	 

လွပ်လပ်စွာကုေ်သွယ်နရာင်းဝယ်ခွင့်ရှိခခင်း၊	အဓိကကျနသာ	စိုက်ပျ ိုးနရး	ေက်စပ်ပစ္စည်းေိုင်ရာ	ပို့ကုေ်ခွေ်	

များ	 ကင်းလွေ်ခွင့်နပးခခင်း၊	 လယ်ယာကဏ္ဍအေွက်အနသးစားနချးနငွလုပ်ငေ်းများ	 ခွင့်ခပုနပးခခင်း၊	

ေေ်စပါးကို	 အနပါင်ပစ္စည်းကဲ့သို့	 သေ်မှေ်ပပီး	 နချးနငွများချနပးခခင်းစသည့်	 ခပုခပင်နခပာင်းလဲနရးများ	

အခပင်	ကာလေို၊	ကာလလေ်	စီမံကိေ်းများ၊	ဌာေေွင်းခပုခပင်နခပာင်းလဲနရးများနြကာင့်	စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍ	

သည်	ေွံ့ပေိုးမှုအားနကာင်းသည့်	လမ်းနြကာင်းနပါ်သို့	စေင်ေက်နရာက်နိုင်ခဲ့ပပီး၊	နကျးလက်နေနောင်သူ	

များ	 အေို့လည်း	 ေင်းရဲေွင်းမှရုေ်းထွက်လာနိုင်နအာင်	 အနထာက်အပံ့	 ခေစ်နစခဲ့သည်။	 ထို့အခပင်	

ခမေ်မာနိုင်ငံသည်	 ကမ္ဘာနပါ်ေွင်	 ပဲနှင့်	 ပဲနောင့်အမျ ိုးမျ ိုးအများေုံး	 စိုက်ပျ ိုးထုေ်လုပ်နိုင်သည့်	

ဒုေိယနိုင်ငံခေစ်ပပီး	နှမ်းထုေ်လုပ်မှုသည်လည်း	ကမ္ဘာ့ေေိယ	အေင့်ရှိ	နိုင်ငံေစ်နိုင်ငံ	ခေစ်သည်	၁	။	

	 ခမေ်မာနိုင်ငံ၏	 ၇၀	 ရာခိုင်နှုေ်းနသာ	 လူဦးနရမှာ	 နိုင်ငံ၏	 နကျးလက်နဒသေွင်နေထိုင်ြကပပီး	

အများစုမှာလယ်ယာ	 စိုက်ပျ ိုးနရး	 ကို	 မိရိုးေလာအစဉ်အလာအေိုင်း	 	 လုပ်ကိုင်စားနသာက်လျက်	

ရှိြကပါသည၂်	။	ခမေ်မာစာရင်းအင်း	စာနစာင်၂၀၁၉	အရ	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ခုနှစ်ေွင်	စိုက်ပျ ိုးနရး	၊	နမွးခမူနရးနှင့်	

သစ်နောကဏ္ဍသည်	 ေိုင်းခပည်၏	 စုစုနပါင်း	 ခပည်ေွင်းထုေ်လုပ်မှု	 	 (ဂျဒီီပီ)	 ၂၀	 ရာခိုင်နှုေ်းေီးပါးရှိပပီး၊	

၁	“Sector	Assessment	(Summary):	Agriculture,	Natural	Resources,	And	Rural	Development”,	Country	
Operations	Business	Pan:	Myanmar,	2015-2017,	ADB

၂	ခမေ်မာနိုင်ငံလူဦးနရ	နှင့်	အိမ်အနြကာင်းအရာသေ်းနခါင်စာရင်း၊	၂၀၁၄။



လက်ရှိ	စစ်ကိုင်းေိုင်နဒသကကီး	စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍကို	နလ့လာခခင်း
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စိုက်ပျ ိုးနရးသည်	 နော်ခပပါ	 ပမာဏထဲေွင်	 အများေုံးထုေ်လုပ်မှုေေ်ေိုးရှိပါသည်။	 နိုင်ငံ၏	 ၂၉.၃၃	

ရာခိုင်နှုေ်း	(ခေ့်မှေ်နခခဧက	သေ်း	၁၆၀	နကျာ်)	မှာ	စိုက်ပျ ိုးနိုင်နသာ	နခမနေရာခေစ်သည်ဟုေိုနသာ်လည်း	

ေကယ့်နခမခပင်ေွင်	၁၇.၈၀	ရာခိုင်နှုေ်း	သာ	စိုက်ပျ ိုးြကသည်ကိုနေွ့ရပါသည်။	ေေ်ကို	အများေုံးစိုက်ပျ ိုးပပီး	

ပဲအမျ ိုးမျ ိုး၊	 နှမ်း၊	 နခပာင်း၊	 ဝါဂွမ်း၊	 ရာဘာ၊	 ကကံ၊	 အခခားရာသီနပါ်အသီးအနှံများနှင့်	 ဟင်းသီးဟင်းရွက်	

များကိုလည်း	စိုက်ပျ ိုးြကပါသည်။		ေေ်စပါးကို	နနွရာသီနှင့်	မိုးရာသီများေွင်	စိုက်ပျ ိုးြကပပီး၊	မိုးစပါးအား	

ပိုမိုစိုက်ပျ ိုးြကသည်ကို	နေွ့ရပါသည်။	ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးသည့်	ဧကနပါင်းမှာ	၁၇	သေ်းအထက်ရှိပပီး	၂၀၁၇-

၂၀၁၈	ခုနှစ်	အေွင်း	ေေ်ချေိ်	၂၅	သေ်းနကျာ်ထွက်ရှိပါသည၃်။	

	 သို့နစကာမူ	 ခမေ်မာနိုင်ငံသည်	 အာေီယံနဒသေွင်းနိုင်ငံေစ်ချ ို့နှင့်	 နှိုင်းယှဉ်လျင်	 ေစ်ဧကေွင်	

ေေ်စပါးထွက်နှုေ်း၄	 နှင့်၊	 နောင်သူေစ်ဦးချင်းရရှိသည်	 ဝင်နငွများမှာ	 ေိမ့်ကျနေပါနသးသည်။	 ထိုသို့ေိမ့်	

ကျရသည့်	 အနြကာင်းအရင်းများမှာ	 ခမေ်မာနိုင်ငံေွင်	လယ်ဧကအေည်းငယ်သာပိုင်ေိုင်သည့်	 နောင်သူ	

များခပားခခင်း၊	 စီးပွားခေစ်စိုက်ပျ ိုးရေ်	 ရည်ရွယ်ချက်ေည်းပါးခခင်း၊	 သွင်းအားများ	 စရိေ်ကကီးမားခခင်း၊	

ဓာေ်နခမဩဇာနှင့်	ပိုးသေ်နေးများ	စေစ်ေကျ	အသုံးခပုရေ်လိုအပ်ခခင်း၊	နနွရာသီေွင်	ေည်နရပံ့ပိုးနပး	

နိုင်မှု	 အားေည်းခခင်း၊	 အထွက်နှုေ်းနကာင်းသည့်	 မျ ိုးစပါးများ	 စိုက်ပျ ိုးနိုင်မှုအားေည်းလာခခင်း၊	 စပါးနေး	

အေက်အကျ	မေည်ပငိမ်ခခင်း၊	သယ်ယူပို့နောင်မှုနှင့်	သိုနလှာင်မှုအားေည်းခခင်း	နှင့်	ရာသီဥေု	နောက်ခပေ်	

ခခင်းေို့	 နြကာင့်ခေစ်သည်ကိုနလ့လာနေွ့ရှိရပါသည်။	 ထို့အခပင်	 ၂၀၂၀	 ခုနှစ်	 ကိုဗစ်ေယ့်ကိုး	

နရာဂါကပ်ေိုးကကီးနှင့်	 ရင်ေိုင်ရသခေင့်	 နကျးလက်နေခပည်သူ	 အိမ်နထာင်စုနပါင်း၏	 ၂၇	 ရာခိုင်နှုေ်း	

နလာက်မှာ	အလုပ်အကိုင်နှင့်	ဝင်နငွထိခိုက်ေုံရှုံးြကပပီး၅	နကျးလက်နေမိသားစုအများအခပားအနပါ်သက်

နရာက်မှု	ရှိသည်ကိုနေွ့ရှိရသည်။	ထိုအနခခအနေေွင်	စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများသည်	သွင်းအားစုများဝယ်ယူ

ရေ်ခက်ခဲခခင်း၊	အလုပ်သမား	ရှားပါးခခင်း၊	ကိုဗစ်ေယ့်ကိုးေိုင်ရာ	စည်းမျဉ်းများနြကာင့်	ကုေ်သွယ်နရးများ

ထိခိုက်ခခင်းစသည့်	 အခက်အခဲများနှင့်	 ရင်ေိုင်	 ကကုံနေွ့ခဲ့ရပပီး	 နောက်ေက်ေွဲ	 အနေခေင့်	 ေေ်စပါးနှင့်	

အနခခခံစားနသာက်ကုေ်များနေးေက်ခခင်းအခပင်	စားေပ်ရိက္ခာေူလုံနရးကို	ပါထိခိုက်နစခဲ့ပါသည်။		

	 ကိုဗစ်ကပ်နရာဂါကို	 ထိေ်းချုပ်ကာကွယ်နေစဉ်မှာပင်	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်	 နှစ်ဦးပိုင်းေွင်	 စစ်ေပ်၏	

အာဏာသိမ်းမှုခေစ်စဉ်နှင့်	ကကုံနေွ့ရခပေ်သည်။	အာဏာသိမ်းပပီးနောက်ပိုင်းေွင်	နိုင်ငံေစ်ဝှမ်းခပည်သူများ

၏ခုခံေေ့်ကျင်မှုများ၊	 ပဋိပက္ခများ၊	 စစ်ပွဲများ	 ေိုးပွားလာသည်မှာ	 ယနေ့ကာလအထိေိုင်ခေစ်ပါသည်။	

ကိုဗစ်ေယ့်ကိုး	ကပ်နဘး၏	ထိခိုက်ေုံးရှုံးမှုနှင့်	အေူ	အာဏာသိမ်း	ခေစ်ရပ်၏	အကျ ိုးေက်သည်	နိုင်ငံ၏	

ခပည်သူများကို	ေင်းရဲေွင်းေီသို့	ေွေ်းပို့လျက်ရှိနေပပီး	ေစ်နှစ်နကျာ်ကာလအေွင်းနိုင်ငံ၏	စီးပွားနရးမှာ	

လည်း	ပိုမိုေိုးဝါးလာသည်ကို	နေွ့ခမင်နေရပါသည်။		ခမေ်မာနိုင်ငံ၏	စီးပွားနရးသည်	၁၈	ရာခိုင်နှုေ်းအထိ	

၃	ခမေ်မာစာရင်းအင်းစာနစာင်၊	၂၀၁၉။

၄	“Commodity	Intelligence	Report”,	Foreign	Agricultural	Service,	USDA,	June,2015	

၅	“Impacts	of	Covid-19	on	Myanmar’s	Agri-Food	System:	Evidence	base	and	policy	implications”,	IFPRI	
and	Michigan	State	University,	October	2020
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၆	“Myanmar	Economic	Monitor	July	2021:	Progress	Threatened;	Resilience	Tested,	the	world	bank,	July,	2021

၇	ခမေ်မာစာရင်းအင်း	စာနစာင်၊	၂၀၁၉။

၈	ခမေ်မာ	စိုက်ပျ ိုးနရးစာရင်းအင်း	၂၀၀၉-၂၀၁၀။

၉	 “Myanmar	 Agricultural	 Development	 Support	 Project:	 Social	 Assessment”,	 Draft	 for	 public	 
consultation	,	Ministry	of	Agriculture	and	Irrigation,	The	Union	Government	of	Myanmar

ကျုံ့သွားနိုင်ပပီး၊	လူဦးနရ	၁	သေ်းေီးပါး	အလုပ်လက်မဲ့ခေစ်သွားနိုင်ကာ	အသက်နမွးဝမ်းနြကာင်းေိုင်ရာထိ

ခိုက်မှုများ၊	 ေင်းရဲမွဲနေမှုများနှင့်	 ကကုံနေွ့နိုင်သည်ဟု	 ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနော်ခပထားသည်။	 နောင်သူများ	

အနေခေင့်လည်း	စပါးနေး	ေိမ့်ကျစွာရရှိခခင်း၊	သွင်းအားစုနေးကကီးခခင်း၊	နချးနငွများမရရှိခခင်းေို့နှင့်	ကကုံနေွ့	

ရမည်ဟုလည်း	 ခေ့်မှေ်းထားနသးသည၆်။	 ထို့အခပင်	 အုပ်ချုပ်မှု	 ယန္တရားများရပ်ေေ့်ခခင်း၊	 နငွနြကးစေစ်	

ပျက်စီးခခင်း၊	 နိုင်ငံခခား	 နငွလဲလှယ်နှုေ်း	 အေမေေ်	 ခမင့်မားလာခခင်း၊	 အသက်အိုးအိမ်လုံခခုံမှုမရှိခခင်းနှင့်	

စားေပ်ရိက္ခာေူလုံမှုေိုင်ရာ	နဘးအန္တရာယ်များကိုပါ	နိုင်ငံသားများအားလုံး	ကကုံနေွ့	နေရပါသည်။	ထိုအထဲ	

ေွင်	နကျးလက်နေနောင်သူများသည်		အေိမ့်ေုံးဝင်နငွရရှိသူများခေစ်သည့်အနလှောက်	ကိုဗစ်ကပ်နရာဂါ	

နှင့်	အာဏာသိမ်း	ခေစ်ရပ်ေိုးနှစ်ခု၏ဒဏ်ကို	အခခားသူများထက်	ပိုမို	ထိခိုက်ခံစားနေရပါသည်။	

၁.၂။ သုရတသန နိဒါန်း 
	 ဤသုနေသေစီမံကိေ်းသည်	ကိုဗစ်ကပ်နရာဂါနှင့်	စစ်ေပ်မှ	နိုင်ငံနော်အာဏာကိုအေင်းလုယူ

ပပီးကာလနောက်ပိုင်း၊	 စစ်ကိုင်းေိုင်းနဒသကကီးအေွင်းရှိ	 စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများ၏	 ကကုံနေွ့နေရနသာ	

အနခခအနေများ၊	 ၎င်းေို့၏	 အသက်နမွး	 ဝမ်းနြကာင်းေိုင်ရာ	 အခက်အခဲများနှင့်အေူ	 အဓိကအားခေင့်	

လယ်ယာ	စိုက်ပျ ိုးနရးေိုင်ရာ	အခက်အခဲများ၊	စိုက်ပျ ိုးနရး	နှင့်ပေ်သေ်သည့်	အနခခအနေများ၊	မိသားစုနှင့်	

ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းများ၏	 ရင်ေိုင်ကကုံနေွ့နေရနသာအနခခအနေများကို	 သိရှိေားလည်နစရေ်	 စစ်ေမ်း	

နကာက်ခခင်း၊	နမးခွေ်းများ	နမးခမေ်းခခင်းများ	ခပုလုပ်ခဲ့နသာ	စီမံကိေ်း	ေစ်ခုခေစ်ပါသည်။	

	 စစ်ကိုင်းေိုင်နဒသကကီးသည်	 ခမေ်မာနိုင်ငံ	 အလယ်ပိုင်း၊	 အနောက်နခမာက်ပိုင်းေွင်ေည်ရှိပပီး၊	

စေုရေ်းမိုင်	 ၃၆,၁၁၁	 မိုင်	 ကျယ်ဝေ်းပါသည်။	 စစ်ကိုင်းေိုင်း	 အနောက်အနခမာက်ပိုင်းသည်	 အိန္ဒိယနိုင်ငံ	

ေယ်ေမိေ်နှင့်	ထိစပ်	နေပါသည်။	လူဦးနရ	၅.၁	သေ်းခေ့်ရှိပပီး	နကျးလက်နေခပည်သူအများေုံးရှိပါသည၇်။	

စစ်ကိုင်းေိုင်းကိုခရိုင်	 ၇	 ခုခေင့်	 ေွဲ့စည်းထား	 ပပီး	 ၃၇	 ပမို့ေယ်ရှိပါသည်။	 ခရိုင်များမှာ	 ကနလး၊	 ေမူး၊	

နမာ်လိုက်၊	ခန္တီး၊	ကသာ၊	စစ်ကိုင်း၊	မုံရွာ၊	နရှေဘိုေို့ခေစ်ပါသည်။	စစ်ကိုင်းေိုင်း	နဒသကကီးသည်	နခမခပေ့်များ၊	

နောင်ေေ်းများ	 နှင့်	 ချ ိုင့်ဝှမ်းများစသည့်	 ပထဝီလက္ခဏာသွင်ခပင်ရှိပပီး၊	 ခမစ်နြကာင်း	 သုံးနြကာင်းခေေ်	

သေ်းစီးေင်းပပီး၊	 ယင်းနဒသများအေွက်	 နကာင်းမွေ်ေဲ့နခမေီလွှာခေစ်ထွေ်း	 နစပါသည်။	 ၂၀၀၉	 ခုနှစ်	

မိုးနရချေိ်	 ေိုင်းောချက်အရ	 ခန္တီးနဒသေွင်	 ၃၀၈၆	 မီလီမီော	 အများေုံးရှိပပီး	 မုံရွာနှင့်	 နရှေဘို	 ေို့ေွင်	

အေည်းေုံးခေစ်ကာ	ပှေမ်းမှေ	၁၄၁၄	မီလီမီောရှိပါသည၈်။	စစ်ကိုင်းနဒသကကီးေွင်	စိုက်ပျ ိုးထွေ်ယက်နိုင်နသာ	

လယ်ဧကနပါင်း	၉	သေ်းနကျာ်ရှိပပီး၊	၂၀၁၇-၂၀၁၈	စပါး	စိုက်ပျ ိုးသည့်	လယ်ဧကနပါင်း	၂.၂	သေ်းနကျာ်ရှိကာ	

ေေ်ချေိ်	 ၃	 သေ်းနကျာ်	 ထွက်ရှိပါသည်။	 ထိုခပင်	 အခခား	 ပဲအမျ ိုးမျ ိုးနှင့်	 ရာသီနပါ်သီးနှံများစိုက်ပျ ိုးသည့်	

ဧကနပါင်းလည်း	 ၅	 သေ်းေီးပါးရှိပါသည်။	 နရနပးနဝသည့်	 ေည်	 ောမံ	 စုစုနပါင်း	 ၃၀	 ခေ့်ရှိပပီး	

စုစုနပါင်းစိုက်ပျ ိုးနိုင်သည်	လယ်ဧက၏	၂၁	ရာခိုင်	နှုေ်းကိုသာ	နရနပးနဝနိုင်ပါသည၉်။	
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	 ခမေ်မာနိုင်ငံ၏	ေေ်စပါးနှင့်	 ပဲအမျ ိုးမျ ိုးအဓိကထွက်ရှိသည့်	 စစ်ကိုင်းေိုင်းနဒသကကီးသည်	 ၂၀၂၁	

ခုနှစ်	ေပ်မနော်မှ	နိုင်ငံနော်	အာဏာကိုအေင်းရယူပပီး	နောက်ပိုင်းေွင်	နဒသေွင်းမေည်ပငိမ်မှုများက	

နဒသခံခပည်သူများ၏	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းများနှင့်	အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များအနပါ်	 ကကီးမားစွာစိေ်နခါ်

လျက်ရှိနေသည်ကို	 နေွ့ခမင်ရပါသည်။	 ၂၀၂၁	 နမလကုေ်ကနေစပပီး	 ခမေ်မာနိုင်ငံအနောက်နခမာက်ပိုင်းနဒ

သေွင်	 လူနပါင်း	 ၃	 နသာင်းနကျာ်ခေ့်	 ထွက်နခပးေိမ်းနရှာင်နေရပပီး၊	 စစ်ကိုင်းေိုင်း	 နဒသကကီးေွင်	

နဒသခံခပည်သူ့ကာကွယ်နရးေပ်များ	 နှင့်	 ေပ်မနော်ေို့အြကား	 စစ်နရးအနခခအနေ	 ေင်းမာခမင့်မား	

လျက်ရှိပါသည်၁o။	ထိုသို့	စစ်နရးပဋိပက္ခများ	ကျယ်ကျယ်ခပေ့်ခပေ့်	 ခေစ်ပွားနေနသာနြကာင့်	နဒသေွင်းရှိ	

စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများ၏	 စိုက်ပျ ိုးနရး၊	 အသက်နမွးဝမ်းနြကာင်းခပုနရး၊	 စိုက်ပျ ိုးစရိေ်နချးနငွရရှိနရး၊	

ကူးသေ်းနရာင်းဝယ်နရးများ၊	 လူမှုနရးနှင့်	 ပညာနရး	 ေိုင်ရာကိစ္စရပ်များ	 သာမက	 အသက်အိုးအိမ်နှင့်	

လုံခခုံနရးေိုင်ရာ	အန္တရာယ်များကိုပါ	ေပပိုင်ေက်ေည်း	ကကုံနေွ့နေရပါသည်။	ေစ်နိုင်ေစ်ပိုင်စိုက်ပျ ိုးနသာ	

နောင်သူအများစုမှာ	 ကိုဗစ်ကာလေွင်	 	 အခခားနသာခပည်သူများထက်	 ပိုမိုထိခိုက်	 ခံစားခဲ့ရပါသည်။	

ထိုအနခခအနေများသည်	 နိုင်ငံ၏စားေပ်ရိက္ခာေူလုံနရးကို	 ပခိမ်းနခခာက်လာသည့်အခပင်၊	 စစ်ကိုင်းေိုင်း	

နဒသအေွင်းေွင်	သဘာဝသယံဇာေများ၊	သစ်များ	အလွေ်အမင်း	ခိုးထုေ်လာမှုနြကာင့်	သဘာဝပေ်ဝေ်း	

ကျင်အနပါ်	 ထိခိုက်လာနိုင်သည့်	 အန္တရာယ်များကိုလည်း	 ရင်ေိုင်ကကုံနေွ့နေရပါသည်။	 ထိုနြကာင့်	

ဤသုနေသေသည်	 နဒသခံ	 ခပည်သူများခေစ်သည့်	 စိုက်ပျ ိုးနရးနောင်သူများ၊	လယ်နခမအပိုင်မရှိသူများ၊	

စိုက်ပျ ိုးနရး	 နှင့်သက်ေိုင်သည့်	 သွင်းကုေ်များနရာင်းဝယ်သူ၊	 ေေ်စက်	 ပိုင်ရှင်များ၊	 နဒသခံခပည်သူများ	

အားလုံး၏လက်ရှိကကုံနေွ့နေရသည့်	 အနေအထားများကို	 ကျယ်ခပေ့်စွာသိရှိနိုင်နစရေ်နှင့်	 လိုအပ်နသာ	

မူဝါဒများ၊	 အကူအညီအနထာက်အပံ့များအခပင်	 ေက်လက်နလ့လာရေ်လိုအပ်သည့်	 ေယ်ပယ်နှင့်	

အနြကာင်းအရာများကို	သိရှိနစရေ်	နလ့လာေေ်းစစ်	နောင်ရွက်ခဲ့ခခင်းခေစ်ပါသည်။	

၁.၃။	 သုနေသေ	ရည်ရွယ်ချက်	

 ၁။	 လက်ရှိအချေိ်ေွင်	ခေစ်နပါ်နေနသာ	စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍ	အခက်အခဲများကို	ပိုအနသး

	 	 စိေ်	နလ့လာ	သိရှိနိုင်ရေ်။	

	 ၂။	 ခပည်သူလူထု၏	 အသံနှင့်	 အခက်အခဲများကို	 ေားနထာင်နခေရှင်းနပးမည့်	 အေွဲ့ 

	 	 အစည်းများအေွက်	အလွယ်ေကူ		နလ့လာနိုင်မည့်	စာေမ်းေစ်ခုခေစ်နစရေ်။

	 ၃။	 အောဂေ်ကာလေွင်	 လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍ	 ေိုးေက်ခခင်းနှင့်အေူ	  

	 	 နကျးလက်နေ	 ခပည်သူများ၏	 ဘဝနေထိုင်နရးနှင့်	 ပေ်သက်ပပီး	 ပိုမိုနကာင်းမွေ်	  

	 	 နအာင်	ေည်နောက်နပးနိုင်ရေ်	အေွက်	စိေ်ပါဝင်စားသည့်	ပညာရှင်များ/	မူဝါဒ 

	 	 ချမှေ်သူများအေို့	အနထာက်အကူခပုနိုင်နစရေ်။	

၁o	“Myanmar:	Escalation	of	conflict	in	the	northwest”,	Flash	Update,	November,	2021
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၁.၄။	 သုနေသေေည်းလမ်း

	 စစ်ကိုင်းေိုင်းနဒသအေွင်းရှိ	ပမို့ေယ်	(၆)	ပမို့ေယ်ခေစ်နသာ	နရှေဘို၊	ဒီပဲယင်း၊	ကေ့်ဘလူ၊	ေေ့်ေည်၊	

ခမင်းမူနှင့်	နရဦး	ေို့ကို	သုနေသေခပုလုပ်မည့်	ဧရိယာအခေစ်သေ်မှေ်ပပီး	စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများ၊	စိုက်ပျ ိုး

နရးေက်စပ်လုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်သူများအခပင်	ရပ်မိရပ်ေများ၏	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ကိုင်သည့်ပုံစံ၊	အနေွ့အကကုံ	

များ၊	 လက်ရှိကကုံနေွ့နေရသည့်	 အခက်အခဲများ	 အနပါ်	 ၎င်းေို့၏	 လက်နေွ့နောင်ရွက်ပုံ၊	 အခမင်များ၊	

အကကုံခပုချက်များကို	 စစ်ေမ်းနကာက်ယူခခင်းနှင့်	 အနသးစိေ်နမးခမေ်းသည့်	 ေည်လမ်းများခေင့်	 ရယူခဲ့	

ပါသည်။	

၁.၅။	 သုနေသေအနကာင်အထည်နော်နောင်ရွက်ခခင်း

	 သုနေသေနမးခွေ်းများကို		လယ်	(စပါး)	စိုက်ပျ ိုးနရးနှင့်ပေ်သေ်သည့်	စစ်ေမ်းနမးခွေ်း	ေစ်ခု၊	

ယာ	(အခခားသီးနှ)ံ	များနငှ့	်ပေသ်ေသ်ည့	်စစေ်မ်းနမးခေွ်းေစခ်	ုေိုခ့ေင့	်အနရအေကွခ်ပသနုေသေေိငုရ်ာ	

စစ်ေမ်းနမးခွေ်းပုံစံ	 (၂)	 ခု	 အခပင်	 အနသးစိေ်နမးခမေ်းခခင်းေိုင်ရာ	 နမးခွေ်းေစ်ခုကို	 အရည်အနသွးခပ	

သုနေသေအနေခေင့်	 နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။	 စစ်ေမ်းနမးခွေ်း	 ပုံစံ	 (၂)	 ခုနှင့်	 အနသးစိေ်နမးခမေ်းသည့်	

နမးခွေ်ပုံစံများကို	 အဓိကအားခေင့်	 စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများ၏	 နောက်ခံအနြကာင်းအရာ၊	 စိုက်ပျ ိုးနရးပုံစံ၊	

သွင်းအားစုများအသုံးခပုပုံ၊	သဘာဝပေ်ဝေ်းကျင်အကျ ိုးသက်နရာက်မှု၊	ကိုဗစ်ကာလ	နှင့်	လက်ရှိကာလ	

အခက်အခဲများအနပါ်	 ဦးေည်ပပီး	 ေည်နောက်ထားပါသည်။	 စစ်ေမ်းနကာက်ယူခဲ့သည့်ကာလနှင့်	

အနသးစိေ်နမးခမေ်းခခင်း	ကာလသည်	ခေ့်မှေ်းနခခ	၁	လ	ေီးပါးြကာခမင့်ခဲ့ပါသည်။	စစ်ေမ်းနကာက်ယူခခင်းကို	

နဒသခံစစ်ေမ်းနကာက်ယူသူများမှ	လူကိုယ်ေိုင်ခေစ်နစ၊	ေယ်လီေုေ်းခေင့်ခေစ်နစ	နကာက်ယူခဲ့ပပီး၊	အနသး	

စိေ်နမးခမေ်းခခင်းကို	ေယ်လီေုေ်းခေင့်	ေက်သွယ်	နမးခမေ်းခဲ့ပါသည်။	စစ်ေမ်းအေွက်	စုစုနပါင်း	လူဦးနရ	

၃၀၀	နကျာ်နကာက်ယူနိုင်ခဲ့ပပီး	ယင်းေွင်	စပါးစိုက်ပျ ိုးသူနောင်သူ	၂၂၄	ဦးနှင့်	အခခားသီးနှံစိုက်နောင်သူ	

၉၄	 ဦးပါဝင်ခဲ့ပါသည်။	 စစ်ေမ်းနမးခွေ်ေစ်စုံလျင်	 ပှေမ်းမှေ	 မိေစ်	 ၂၀	 ြကာခမင့်ခဲ့ပါသည်။	 အနသးစိေ်	

နမးခမေ်းခခင်းကို	 စိုက်ပျ ိုးနောင်သူ၊	 စိုက်ပျ ိုးနရးေက်စပ်ပစ္စည်းအနရာင်းေိုင်လုပ်ကိုင်သူ	 နှင့်	 ရပ်မိရပ်ေ	

စုစုနပါင်း	၁၄	ဦးကို	ေယ်လီေုေ်းခေင့်	ေစ်ဦးလျင်ပှေမ်းမှေ	၄၅	မိေစ်ခေ့်နမးခမေ်းခဲ့ပါသည်။

၁.၆။	 သုနေသေ	လွှမ်းခခံမှုနှင့်	အကေ့်အသေ်များ
	 ဤသုနေသေသည်	 စစ်ကိုင်းေိုင်း၏စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍအား	 ဦးေည်ပပီး	 အနကာင်အထည်နော်

နောင်ရွက်ခဲ့ခခင်းခေစ်သည်။	 စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍဟု	 ခခုံငုံနခပာလိုက်နသာ်လည်း	 ၎င်းကဏ္ဍသည်	အင်မေေ်	

ကျယ်နခပာလှပပီး	 စစ်ကိုင်းေိုင်းအေွင်းမှာပင်	 စိုက်ပျ ိုးနရးဟုေိုရာဝယ်	 ေေ်းစပါးအမျ ိုးမျ ိုး၊	 ပဲအမျ ိုးမျ ိုး၊	

သီးနှံအမျ ိုးမျ ိုး	စိုက်ပျ ိုးြကပပီး၊	သဘာဝနောနောင်နှင့်	ရာသီဥေုပင်လှေင်	နေရာနဒသအလိုက်	ကွာခခားမှု	

ရှိနေပါသည်။	နော်ခပပါအချက်များကို	အေိုင်းော	ေစ်ခုထိ	နထာက်ရှုလျက်	သုနေသေ	ေမူော	နရွးချယ်	

ရာေွင်	သုနေသေ	ရည်ရွယ်ချက်ကို	စံေမူောထားပပီး	စစ်ကိုင်းေိုင်း၏	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်း	အဓိကလုပ်ကိုင်		

နေသည့်		နရှေဘို၊	ဒီပဲယင်း၊	ကေ့်ဘလူ၊	ေေ့်ေည်၊	ခမင်းမူနှင့်	နရဦးပမို့များရှိ	နကျးရွာများနှင့်	ရပ်ကွက်အချ ို့	



လက်ရှိ	စစ်ကိုင်းေိုင်နဒသကကီး	စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍကို	နလ့လာခခင်း
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ကိုစံအခေစ်	 သေ်မှေ်ပပီး	 အချက်အလက်များ	 ရယူခဲ့ပါသည်။	 သေ်မှေ်နရွးချယ်ခဲ့နသာ	 ပမို့များသည်	

လက်ရှိကာလေွင်	စစ်နဘးသင့်	နဒသများလည်းပါဝင်နေပပီး၊	လမ်းပေ်းေက်သွယ်နရးအရခေစ်နစ၊	ပုဂ္ဂိုလ်	

နရးေိုင်ရာ	လုံခခုံနရးအရခေစ်နစ	 အင်မေေ်	 ခက်ခဲ	 ြကမ်းေမ်းနသာ	အနခခအနေများရှိပါသည်။	 သို့ပါ၍	

နမးခွေ်းပါအနြကာင်းအရာများနြကာင့်ခေစ်နစ၊	စကားလုံး	နဝါဟာရများ	နြကာင့်ခေစ်နစ၊	ပုဂ္ဂိုလ်နရးေိုင်ရာ

အခမင်များနြကာင့်ခေစ်နစ	 လက်ရှိလုံခခုံနရးအေွဲ့အစည်းများ၏	 ကေ့်သေ်ချက်များကို	 များစွာ	 သေိခပု	

ေင်ခခင်ပပီး	နမးခွေ်းထုေ်ခခင်း၊	သွားနရာက်	နမးခမေ်ခခင်းများနောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။	

	 သေင်းအချက်များရယူရာေွင်လည်း	 နဒသခံစစ်ေမ်းနကာက်ယူသူများသည်	 နဒသေွင်း	

မလုံခခုံမှု၊	 ေိုက်ပွဲများ၊	 အစစ်အနေး	 အေားအေီးများကို	 ကကိုးစားနရှာင်လွှဲသွားလာ	 နောင်ရွက်ခဲ့ြက	

ပါသည။်	လှေပစ်စမ်ီး၊	ေေု်းလိငု်း	နငှ့	်အငေ်ာေက	်လိငု်းများ	ခပေန်ောကမ်ှုသညလ်ည်း	အေိငု်းအောေစခ်ထု	ိ

နနှာင့်နနှးြကေ့်ြကာနစပါသည်။	 နမးခွေ်းများ	 နခေြကားရေ်	 အမည်စာရင်း	 နပးထားသူများသည်လည်း	

အမှေ်ေကယ်	 ချေိ်းေိုထားသည့်နေ့ေွင်	 စစ်နဘးနရှာင်ရခခင်း၊	 ေယ်နခမမလုံခခုံခခင်း၊	 မိသားစုေိုင်ရာ	

အစီအမံများနောင်ရွက်ရခခင်း၊	 နမးခွေ်းများအနပါ်	 စိုးရိမ်ထိေ်လေ့်ခခင်းေို့နြကာင့်	 မနခေြကားနိုင်သည့်	

သူများလည်းရှိခဲ့ပါသည်။	 နခေြကားသူများသည်လည်း	 အစပိုင်းေွင်	 သုနေသေနမးခမေ်းခခင်းအနပါ်	

သံသယစိေ်ခေင့်	 နမးခွေ်းများနမးခမေ်းခခင်း၊	 အနြကာင်းအရာအလိုက်	 ေားမလည်ခခင်းေို့နြကာင့်	

အချေိ်နပးပပီး	 ချဉ်းကပ်နောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။	 မည်သို့ပင်ေိုနစကာမှု	 နောင်သူများသည်	 ၎င်း၏	

စိုက်ပျ ိုးနရးဗဟုသုေ၊	လုပ်ငေ်းခွင်အနြကာင်းနှင့်ရင်ေိုင်နေရသည့်	အခက်အခဲ၊	စိေ်နခါ်မှုများကို	ရှင်းလင်း

စွာနခေြကားနပးခဲ့ြကပါသည်။	

၁.၇။	 အစီရင်ခံစာအစီအစဉ်	

	 အစီရင်ခံစာအား	 သုနေသေေည်းောခေစ်သည့်	 အနရအေွက်ခပသုနေသေနှင့်	 အရည်အနသွးခပ	

သုနေသေ	 နှစ်မျ ိုးေို့၏	 အဓိကကျနသာ	 အချက်အလက်များအနပါ်	 မူေည်ပပီး	 အနြကာင်းအရာများ	

ခွဲခခားသေ်မှေ်ကာ	အခေ်း	(၇)	ခေ်းခေင့်	နရးသားခပုစုခဲ့ပါသည်။	အစီရင်ခံစာ၏	အခေ်း	(၁)	ေွင်	အစီရင်	

ခံစာ	နှင့်	ပေ်သေ်နသာအနြကာင်းအချက်အလက်များကို	မိေ်ေက်သည့်	ေိဒါေ်းအခေ်း၊	အခေ်း	(၂)	ေွင်		

အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ်	 နှင့်	 အကကံခပုေိုက်ေွေ်းချက်များ၊	 အခေ်း	 (၃)	 	 ေွင်	 လူဦးနရနလ့လာေေ်းစစ်မှု၊	

အခေ်း	 (၄)	 ေွင်နခမယာပိုင်ေိုင်မှုအားေေ်းစစ်ခခင်း၊	 အခေ်း	 (၅)	 ေွင်	 ၂၀၁၅-၂၀၁၉	 (ကိုဗစ်မခေစ်ပွားမီ)	

အေွင်း	စိုက်ပျ ိုးနရးဝင်နငွ၊	ကုေ်ကျစရိေ်နလ့လာေေ်းစစ်ခခင်း၊	အခေ်း	(၆)	ေွင်	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်နောင်ပုံ၊	

သွင်းအားစု	 အသုံးခပုပုံနှင့်	 ၎င်း၏သဘာဝပေ်ဝေ်းကျင်သက်နရာက်မှုေိုင်ရာ	 နလ့လာခခင်း၊	 အခေ်း	 (၇)	

ေွင်	၂၀၁၅-၂၀၁၉	ခုနှစ်	နှင့်	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ခုနှစ်	ရာသီဥေုခေစ်ရပ်၊	ထွက်နှုေ်းများ	နှိုင်းယှဉ်ခခင်း၊	အခေ်း	(၈)	

ေွင်	လက်ရှိကာလ	စိုက်ပျ ိုးနရး	လုပ်ငေ်းေိုင်ရာ	အခက်အခဲနှင့်	စိေ်နခါ်မှုများ	စသည်ခေင့်	အခေ်းများခွဲ၍	

ေင်ခပထားပါသည်။	
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အခေ်း	(၂)	

သုနေသေနေွ့ရှိချက်အနှစ်ချုပ်နှင့်	

အကကံခပုေိုက်ေွေ်းချက်များ

၂.၁။	 သုနေသေနေွ့ရှိချက်	အနှစ်ချူပ်	

 ♦	 အနရအေွက်ခပ	သုနေသေ	စစ်ေမ်းနှစ်ခုခေစ်သည့်	စပါးနှင့်	အခခားသီးနှံ	ေို့ေွင်ပါဝင်	 

	 	 နသာ	ကျား/မ	ဦးနရေွင်	ကျား						ဦးနရ	သည်အများေုံးခေစ်ပပီး၊	အသက်အရွယ်အပိုင်း	 

	 	 အခခားေွင်	၅၀	မှ	၅၉	နှစ်ရှိသူအများေုံးခေစ်ပါသည်။	အလားေူ	အရည်အနသွးခပ	သုနေ	 

	 	 သေ	အနသးစိေ်နမးခမေ်းခခင်ေွင်	နခေေိုသူအားလုံးမှာ	အမျ ိုးသားများခေစ်ြကသည်။	

 ♦	 စစ်ေမ်းနခေေိုသူနောင်သူများ၏	 အမျ ိုးသမီးအိမ်နထာင်စုဝင်ဦးနရသည်	 ၃	 ဦးမှ	 ၅ဦး	 

	 	 အထိရှိသူများကိုအများေုံး	 နေွ့ရရှိပပီး	 စပါးေွင်	 ၆၄.၂၉	 ရာခိုင်နှုေ်း၊	 အခခားသီးနှံေွင်	 

	 	 ၇၂.၀၄	ရာခိုင်နှုေ်း	အထိပါဝင်ပါသည်။	

 ♦	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ကိုင်သူ	 အများစုသည်	 နဒသခံများခေစ်ြကပပီး	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်း	 

	 	 အနေွ့အကကုံ	၁၀	နှစ်	နှင့်အထက်	ရှိသူများခေစ်သည်။	

	 ♦	 နခမယာပိုင်ေိုင်မှုအနေခေင့်	 ေဂိုမူလအေိုင်းပိုင်ေိုင်နေသူများမှာ	အများစုခေစ်ပပီး၊	 နလျာ့	 

	 	 ေည်းသွားသူမှာ	အေည်းငယ်	သာရှိပါသည်။	နလျာ့ေည်းသွားရခခင်းအနြကာင်းအရင်းမှာ	 

	 	 စားဝေ်နေနရးအခက်အခဲနှင့်	ဝင်နငွနကာင်းမွေ်စွာ	မရရှိခခင်း	ေို့နြကာင့်	ခပေ်လည်နရာင်း	 

	 	 ချလိုက်ရခခင်းခေစ်သည်။	

	 ♦	 နခမသိမ်းေည်းခံရမှုနှင့်ပေ်သက်၍	မိမိေို့နမးခမေ်းခဲ့သည့်	နခေေိုသူများေွင်	နေွ့ကကုံခဲ့	 

	 	 ခခင်းမရှိသည်ကို	နေွ့ရပါသည်။	

 ♦	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်အေွင်း	စိုက်ပျ ိုးနရးမှရသည့်	ဝင်နငွသည်	မိသားစုအေွက်လုံနလာက်မှုမရှိပါ။	

 ♦	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 လယ်စပါးစိုက်ပျ ိုးမှု	 ကုေ်ကျစရိေ်ကို	 ၂	 သိေ်းမှ	 ၄	 သိေ်းကျပ်အထိ	 

	 	 ကုေ်ကျသည်ဟု	 နခေေိုသူ	 ၆၄	 ရာခိုင်နှုေ်းရှိပပီး၊	 အခခားသီးနှံစိုက်ပျ ိုးမှု	 ကုေ်ကျစရိေ်	 

	 	 သည်လည်း	၂	သိေ်းမှ	၄	သိေ်းကျပ်အေွင်းခေစ်သည်ကိုနေွ့ရပါသည်။	ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုး	 

	 	 နရးေွင်	ဝင်နငွ	၄	သိေ်းမှ	၆	သိေ်းကျပ်	အထိရရှိသည်ဟုနခေေိုသူ	၃၉.၇၃	ရာခိုင်နှုေ်းရှိပပီး	 

	 	 အခခားသီးနှံအေွက်ဝင်နငွမှာ	၂	သိေ်းမှ	၄	သိေ်းကျပ်ခေစ်သည်ဟု	၃၆.၅၆	ရာခိုင်နှုေ်းခေင့်	 

	 	 အများေုံးနခေထားပါသည်။

 ♦	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်	ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးနရးအေွက်အဓိကကုေ်ကျစရိေ်အများေုံးမှာ	လုပ်အားခ	 

	 	 ခေစ်ပပီး၊	 နခမဩဇာအေွက်	 ကုေ်ကျစရိေ်မှာ	 ဒုေိယအများေုံး	 ခေစ်သည်။	 ထိုေည်းေူ	 

	 	 အခခားသီးနှံစိုက်ပျ ိုးနရးေွင်လည်း	 လုပ်အားခနှင့်	 နခမဩဇာသည်အများေုံးကုေ်ကျပပီး	 

	 	 သယ်ယူခသည်	အေည်းေုံးခေစ်နေပါသည်။	
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 ♦	 နောင်သူများအေို့	ပိုးသေ်နေး၊	နပါင်းသေ်နေး၊	ဓာေ်နခမဩဇာ	စသည့်	ဓာေုပစ္စည်း	 

	 	 များသည်	နခမေီလွှာအေွက်	ေိုကျ ိုးခေစ်နစနိုင်သည်ဟု	သိခမင်ြကနသာ်လည်း	မခေစ်မနေ	 

	 	 သုံးစွဲနေြကရပါသည်။	

	 ♦	 အခခားသီးနှံစစ်ေမ်းနခေေိုသူ	 ၉၀	 ရာခိုင်နှုေ်းသည်	 ရာသီနပါ်သီးနှံစိုက်ပျ ိုးသူများခေစ ်

	 	 ြကသည်။	

 ♦	 ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးမှုကို	စက်မှုလယ်ယာ	နှင့်	မိရိုေလားေည်းလမ်း	နှစ်မျ ိုးစလုံးကို	အသုံးခပု	 

	 	 ြကသည်။	

	 ♦	 စပါးစိုက်ပျ ိုးမှုကို	ေစ်နှစ်လျင်	၁	ကကိမ်သာစိုက်သည်ဟုနခေေိုသူ	၅၀	ရာခိုင်နှုေ်းနကျာ်ရှိပပီး၊	 

	 	 အခခားသီးနှံေွင်	၂	ကကိမ်စိုက်သည်ဟု	နခေေိုသူ	၆၀	ရာခိုင်နှုေ်းနကျာ်ရှိသည်။	

 ♦	 စပါးစိုက်ပျ ိုးသူ	 အများစုမှာ	 ေည်နရ	 (သို့)	 ခမစ်နရကို	 အဓိကအားထားပပီး	 စိုက်ပျ ိုးနေ	 

	 	 ြကသည်။	

	 ♦	 နောင်သူများ၏	 စိုက်ပျ ိုးနခမသည်	 နခမဩဇာ	 မခေစ်မနေထည့်သွင်းစိုက်ပျ ိုးရသည့်နခမ	 

  ခေစ်သည်ဟုနခေေိုြကသည်မှာ	စစ်ေမ်းနှစ်ခုလုံးေွင်အများေုံးပါရှိနေသည်ကို	နေွ့ရ၏။

	 ♦	 ၂၀၁၅	 မှ	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်အထိ	 နခမဩဇာ၊	 ပိုးသေ်နေး/နပါင်းသေ်နေး	အသုံးခပုမှုသည်	 

	 	 ပှံမှေ်အေိုင်းအသုံးခပုလာြကပပီး၊	 ပိုသုံးလာသည်ဟု	 နခေေိုသူမှာ	 စပါးစိုက်ပျ ိုးမှုေွင်	 ၁၂	 

	 	 ရာခိုင်နှုေ်းနကျာ်ရှိပပီး၊	အခခားသီးနှံေွင်	၅	ရာခိုင်နှုေ်း	ေီးပါးရှိပါသည်။	

	 ♦	 ပိုးသေ်နေး/နပါင်းသေ်နေးကို	၂	 ကကိမ်သာအသုံးခပုသူများခပားပပီး၊	အခခားသီးနှံေွင်မူ	 

	 	 ၅	ကကိမ်အထက်အသုံးခပုသူမှာ	၅	ရာခိုင်နှုေ်း	ခေ့်ရှိသည်ကို	နေွ့ရသည်။

	 ♦	 နခမဩဇာကို	 ေစ်ဧကလျင်	 ၃	 အိေ်မှ	 ၅	 အိေ်အြကားသုံးစွဲသူ	 အများအခပားရှိပပီး၊	 

	 	 ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးနရးေွင်	၉၉	ရာခိုင်နှုေ်းအထိနေွ့ရပါသည်။	အခခားသီးနှံေွင်	၅	အိေ်	 

	 	 နှင့်အထက်အသုံးခပုသူ	၄	ရာခိုင်နှုေ်းနကျာ်	ရှိနေပါသည်။	

 ♦	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းအနပါ်	 အဓိကသက်နရာက်မှုရှိနသာ	 သဘာဝပေ်ဝေ်းကျင်ေိုင်ရာ	 

	 	 ခပဿောများ	အခေစ်	ေျက်ပိုးများ		များခပားလာခခင်းမှာ	အများေုံး	ခေစ်ပပီး၊	မိုးမမှေ်ခခင်းမှာ	 

	 	 ဒုေိယအများေုံးခေစ်ပါသည်။

	 ♦	 ၂၀၁၅	-	၂၀၁၉	ခုနှစ်အေွင်း	ရာသီဥေုခေစ်စဉ်နြကာင့်	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းေုံးရှုံးမှု	မရှ ိ

	 	 ဟုနခေေိုသူသည်အများေုံးခေစ်ပပီး	၅	 ကကိမ်နအာက်ေုံးရှုံးမှုရှိသည်ဟုနခေေိုသူမှာ	ကဏ္ဍ	 

	 	 နှစ်ရပ်စလုံးေွင်	၃၀	ရာခိုင်နှုေ်းစီခေင့်	ဒုေိယနခေေိုမှု	အများေုံး	ခေစ်ပါသည်။	

	 ♦	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်စိုက်ပျ ိုးနရးကာလ	 နောက်ပိုင်း	 ရာသီဥေုခေစ်စဉ်နြကာင့်သီးနှံအထွက်နှုေ်း	 

	 	 နလျာ့ကျမှုသည်	ပုံမှေ်အေိုင်း	ရှိနေသည်ဟု	အများစုကနခေေိုြကနသာ်လည်း		ပိုများလာ	 

	 	 သည်ဟုနခေေိုသူမှာ	ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးသူများအေွက်	နကာက်ယူနသာ	စစ်ေမ်းေွင်	၁၆	 

	 	 ရာခိုင်နှုေ်းနှင့်	အခခားသီးနှံေွင်	၂၆.၈၈	ရာခိုင်နှုေ်းရှိသည်ကို	နေွ့ရသည်။
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	 ♦	 ၂၀၁၅	မှ	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်	အေွင်း	သီးနှံထွက်နှုေ်းသည်	စပါးေွင်	သိသိသာသာနလျာ့ေည်း 

	 	 ခခင်းမရှိနသာ်လည်း	 အခခားသီးနှံေွင်	 ၁၀	 ရာခိုင်နှုေ်းနလျာ့ကျသွားသည်ဟု	 နခေေိုသူ	 

	 	 ၆၉.၈၉	ရာခိုင်နှုေ်းရှိပါသည်။	

	 ♦	 ယခုနှစ်	(၂၀၂၁)	ခုနှစ်	အထွက်နှုေ်းသည်	ယခင်နှစ်ထက်	ပိုများနိုင်သည်ဟု	နခေေိုြကသူ	 

	 	 များခပားသည်ကို	 နေွ့ရသည်။	အဓိကအနြကာင်းမှာ	ယခင်နှစ်များထက်	 မိုးနကာင်းစွာ	 

	 	 ရွာထားနသာနြကာင့်ခေစ်သည်ဟုေိုသည်။

 ♦	 ၂၀၁၅	 မှ	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်အထိနရနပးနဝမှုရရှိခခင်းသည်	 ပုံမှေ်အနေအထားခေင့်အများေုံးရှ ိ

	 	 နေပပီး၊	 ပိုေည်းသွားသည်	 အနခခအနေနရာက်ရှိသွားသည်ဟု	 နခေြကားသူမှာ	 	 စပါးေွင်	 

	 	 ၁၃.၄	ရာခိုင်နှုေ်းရှိပပီး၊	အခခားသီးနှံေွင်	၆.၄၅	ရာခိုင်နှုေ်း	ခေ့်ရှိပါသည်။	

	 ♦	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်အေွင်း	 စိုက်ပျ ိုးရိေ်သိမ်းမှု	 ပပီးနခမာက်ခဲ့သည်ဟု	 နခေေိုသူအများအခပား	 

	 	 ရှိပါသည်။	 သို့နသာ်	 ၂၀၁၅-၂၀၁၉	 ခုနှစ်အေွင်း	 သုံးစွဲခဲ့နသာ်	 သွင်းအားစုများသုံးသည့်	 

	 	 ပမာဏအေိုင်း	မသုံးစွဲနိုင်နြကာင်းလည်း	နေွ့ရပါသည်။

	 ♦	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်ေွင်	 စိုက်ပျ ိုးနရးေိုင်ရာ	 သွင်းအားစုများ၏	 နေးနှုေ်းများခမင့်မားလာခခင်း 

	 	 နြကာင့်ခေစ်သည်။	 နခမေီ၏	 နေးနှုေ်း	 ၂	ေ	 မှ	 ၃	ေအထိနသာ်လည်းနကာင်း၊	 အခခား	 

	 	 သွင်းအားစုများသည်	 ၁	ေအထိနသာ်လည်းနကာင်း	 နေးကကီးနပးဝယ်ရပပီး	လုပ်အားခ	 

	 	 မှာမူ	မူလအေိုင်းသာခေစ်နေပါသည်။	

	 ♦	 စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများ၏	 ရိေ်သိမ်းသိုနလှာင်မှုေိုင်ရာ	 လုပ်ငေ်းအေွက်	 စိေ်နခါ်မူ	 

	 	 အများေုံးမှာ	 စိေ်ချလုံခခုံရနသာ	အလုပ်ပေ်ဝေ်းကျင်	 ရှိမနေခခင်းခေစ်ပပီး၊	လုပ်သားရရှိ	 

	 	 နရးနှင့်	 နငွနြကးလိုအပ်ချက်သည်	ဒုေိယနှင့်	ေေိယအများေုံး	စိေ်နခါ်မှုများ	 ခေစ်နေ	 

	 	 ပါသည်။	

	 ♦	 အရည်အနသွးခပသုနေသေ	အနသးစိေ်နမးခမေ်းချက်အရ	နမးခမေ်းခံရသူအများစု	(သို့)	 

	 	 ၎င်းေို့၏ပေ်ဝေ်းကျင်	 နကျးရွာများေွင်	 စစ်နဘးနရှာင်နေရသည့်	 အနခခအနေများရှိ	 

	 	 သလို၊	စိုက်ပျ ိုးနရးေိုင်ရာ	ထုေ်ကုေ်နှင့်	အခခားပစ္စည်းများအား	ေျက်ေီးခံရမှုများလည်း	 

	 	 ရှိနေသည်ဟု	ရင်ေွင့်နခေြကားြကသည်။

	 ♦	 စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများအေို့	 စပါးနေးနှုေ်းကို	 ယခင်နှစ်ထက်နလှော့ချပပီး	 နရာင်းချနေြက	 

	 	 သည့်ေိုင်နအာင်	 ဝယ်လက်များ	 မရှိခခင်း၊	 လုံခခုံနရးနြကာင့်သွားလာရခက်ခဲခခင်း၊	 စပါး	 

	 	 များ	မသိုနလှာင်ရဲခခင်း	စသည့်	အနခခအနေေိုးများကိုလည်း	နေွ့ကကုံနေရပါသည်။	

 ♦	 စစ်ကိုင်းေိုင်းနဒသအေွင်း	 လယ်ယာကဏ္ဍ	 ေွံ့ပေိုးေိုးေက်ရေ်	 အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ	 

	 	 နငွနြကးအနထာက်အပံ့	ခေစ်ပပီး၊	အခခားသီးနှံများအေွက်မူ	နေးကွက်အခိုင်အမာရရှိနရး	 

	 	 မှာ	အဓိကအနရးကကီးေုံးခေစ်နေပါသည်။

	 ♦	 လက်ရှိအချေိ်အေွက်	အနရးကကီးေုံးလိုအပ်ချက်မှာ	လုံခခံနရးခေစ်သည်ဟု	၈၀	ရာခိုင်နှုေ်း 

	 	 ေီးပါးနခေေိုထားပပီး၊	ဒုေိယမှာ	နငွနြကးခေစ်ဟု	နခေြကားထားပါသည်။
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၂.၂။	 အကကံခပုေိုက်ေွေ်းချက်များ

 နလ့လာေေ်းစစ်ခဲ့သည့်	 အခေ်းကဏ္ဍအလိုက်	 နေွ့ရှိချက်များအား	 အနခခခံ၍	 လေ်ေနလာ	

လုပ်နောင်နပးရေ်၊	 ကူညီပံ့ပိုးနပးရေ်	 ခေစ်ပပီး	 နရရှည်ကာလေွင်လည်း	 စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများ၏	

လူနေမှုဘဝနှင့်	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်း	ပိုမိုေိုးေက်နစရေ်	အေွက်ဝိုင်းဝေ်းအနခေရှာနိုင်ေို့	အကကံခပုေိုက်ေွ

ေ်းနော်ခပလိုပါသည်။	စစ်ကိုင်းေိုင်းအေွင်းရှိ	စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများမှာ	ေည်နရကို	အများေုံးအားထားစို

က်ပျ ိုးနေရခခင်း၊	 မိုးနခါင်ခခင်း၊	လက်ရှိ	သွင်းအားစုများအေမေေ်ကကီးမားနေခခင်း၊	သယ်ယူ	ပို့နောင်နရး	

ခက်ခဲခခင်း၊	 နစျးများေိမ့်ကျစွာရရှိခခင်းနှင့်	 နေးကွက်မရှိခခင်းစသည့်	 စိေ်နခါ်မှုများသည်	 အဓိကကျသည့်	

စိေ်နခါ်မှုများ	 ခေစ်နေပပီး	 ထိုစိေ်နခါ်မှုများကို	 အဓိကဦးနောင်နခေရှင်းနပးနိုင်သူမှာ	 	 နိုင်ငံနော်သာ	

ခေစ်နေပါသည်။	စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများ၏	လက်ရှိ	သွင်းအားစုခပဿော၊	အသက်အိုးအိမ်နှင့်	အသက်နမွးဝမ်း	

နြကာင်းေိုင်ရာ	 လုံခခုံနရးအေွက်အာမခံနပးနိုင်မှုကို	 အလျင်အခမေ်လုပ်နောင်နပးရေ်လိုအပ်နေပပီး၊	

ရာသီဥေုေိုင်ရာခပဿောများကိုလည်း	နရရှည်စီမံကိေ်းခေင့်	အနခေရှာနောင်ရွက်	သင့်ပါသည်။	
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အခေ်း	(၃)	
လူမှုပထဝီေိုင်ရာအချက်အလက်

	 ခမေ်မာနိုင်ငံ၏	 နောင်သူများသည်	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းကို	 မိရိုးေလာ	 အစဉ်အလာအေိုင်း 

လုပ်ကိုင်နောင်ရွက်ြကသည်မှာ	အများစုခေစ်သည်။	အသက်အရွယ်၊	အနေွ့အကကုံနှင့်	ကျား၊မ	ခေစ်ေည်မှု	

သည်	လုပ်ငေ်းအနပါ်ပါဝင်ပေ်သက်မှု၊	ကျွမ်းကျင်မှု၊	အနေွ့အကကုံအခပင်	အိမ်နထာင်စုေစ်ခု၏	ေုံးခေေ်	

ပိုင်ခွင့်နှင့်	အနရးပါမှုေို့ေေ်းစစ်ရာေွင်	အနရးကကီးသည့်	အပိုင်းများခေစ်သည်။	ထို့နြကာင့်	ဤအခေ်းေွင်	

စစ်ေမ်းနှင့်ပေ်သေ်သည့်	 ကျား/မ	 နှင့်	 အသက်ရွယ်အပိုင်း	 ေေ်းစစ်မှု၊	 အေူနေဦးနရ၊	 အမျ ိုးသမီး	

အိမ်နထာင်စုဝင်ဦးနရ၊	 အခခားအိမ်နထာင်စုဝင်များနှင့်	 အေူနေထိုင်မှုအားနလ့လာခခင်း၊	 စိုက်ပျ ိုးနရး	

လုပ်ကိုင်သည့်	 ကာလနှင့်	 လက်ရှိနဒသေွင်နေထိုင်သည့်	 ကာလများကိုပါ	 ေေ်းစစ်ခခင်းေို့ပါဝင်ပပီး၊	

အနသးစိေ်နမးခမေ်းထားသည့်	လူဦးနရနှင့်	သက်ေိုင်သည့်	နလ့လာေေ်းစစ်မှုေို့ပါဝင်ပါသည်။	

၃.၁။	 ကျားမ	နှင့်	အသက်အရွယ်အပိုင်း	ေေ်းစစ်မှု		
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	 စစ်ေမ်းနမးခွေ်းနှစ်ခုစာအေွက်	 နခေေိုထားသည့်	 အများစုမှာအမျ ိုးသားများခေစ်ပပီး	 အသက်	

၅၀-၅၉	 အပိုင်းအခခားရှိသူ	 အများအခပား	 ပါဝင်နခေေိုထားသည်ကို	 နေွ့ရသည်။	 စပါးစိုက်ပျ ိုးမှုနှင့်	

သက်ေိုင်နသာနမးခွေ်းေွင်	 အသက်	 ၂၀	 နကျာ်	 အပိုင်းအခခားမှ	 အသက်	 ၇၀	 နကျာ်	 အပိုင်းအခခားထိ	

ပါဝင်နခေေိုထားသည်ကို	 နေွ့ရှိရပပီး၊	 အသက်	 ၄၀	 မှ	 ၆၀	 ေီးရှိသူ	 ဦးနရမှာ	 အများေုံးခေစ်ပါသည်။	

နခေြကားသူများအထဲေွင်	ကျား/မ	အချ ိုးအစားသည်	ေေ်စပါးနှင့်သက်ေိုင်နသာ	နမးခွေ်းေွင်	ထက်ဝက်	

ခေ့်ကွာခခားပပီး၊	 အခခားသီးနှံေွင်	 အသက်	 ၅၀-၅၉	 မှေပါး	 ကျေ်အသက်အပိုင်းအခခားေွင်	 နခေြကားသူ	

ကျား/မ	 ကွာခခားချက်	 ကကီးမားပါသည်။	 အထက်ပါ	 နခေေိုသူနှင့်	 အသက်အရွယ်ပိုင်းအချ ိုးချမှုကို	 ခခုံငုံ	

သုံးသပ်ြကည့်ပါက	စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍ၌		အမျ ိုးသမီးနှင့်	လူငယ်များ	ဦးနောင်ပါဝင်မှုအပိုင်းေွင်	အားေည်း	

နေနသးသည်ကို	 နေွ့ရပါသည်။	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းအနပါ်	 အမျ ိုးသမီးပါဝင်မှုနှင့်	 လူငယ်ပါဝင်နိုင်မှု	

အနခခအနေသည်	 ဝင်နငွကွာဟမှု၊	 ကျားမနရးရာေေ်းေူညီမှေမှုနှင့်	 နခေ်မီလယ်ယာ	 စိုက်ပျ ိုးနရးစေစ်	 

လျင်ခမေ်စွာနခပာင်းလဲနိုင်မှုေို့အေွက်	အနရးပါနိုင်နြကာင်း	သုံးသပ်ရပါသည်။	
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၃.၂။	 စိုက်ပျ ိုးနောင်သူနှင့်အေူနေဦးနရ	၊အမျ ိုးသမီးမိသားစုဝင်ဦးနရနှင့်	
	 အခခားအိမ်နထာင်အေူနေထိုင်မှု	

	 အိမ်နထာင်စုဝင်ဦးနရအေွက်	 နလ့လာရခခင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ	 နောင်သူများ၏မိသားစုအနရ	

အေွက်ကို	 သိရှိနစရေ်ခေစ်ပပီး	 နောင်သူများ၏	 လူမှုစီးပွားနရးကျေင်းသည့်အခါ	 အကျ ိုးသက်နရာက်မှု	

ရှိနိုင်သည့်	 လူဦးနရကိုမှေ်းေနိုင်ရေ်အေွက်	 ခေစ်ပါသည်။	 အထက်နော်ခပပါဇယားအရ	 သိသိသာသာ	

ထင်ရှားနေသည်မှာ	မိသားစုဝင်	၃ဉီး	မှ	၅	ဉီးအထိ	အများေုံးနေွ့ရပပီး၊	မိသားစုဝင်	၈	ဦး	အထက်ရှိသည့်	

အိမ်နထာင်စုမှာ	အေည်းငယ်သာရှိပါသည်။	ရာခိုင်နှုေ်းအရနော်ခပရလျင်	ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးသူနောင်သူေွင်	

မိသားစုဝင်	၃	ဦးမှ	၅	ဦး	အထိ	၆၄.၂၉	ရာခိုင်နှုေ်း၊	၆	ဦးမှ	၈	ဦးအထိ	၂၄.၁၁	ရာခိုင်နှုေ်း	 ခေစ်ပပီး	ပထမနှင့်	

ဒုေိယအများေုံးခေစ်သည်။	အလားေူ	အခခားသီးနှံစိုက်ပျ ိုးနောင်သူေွင်	မိသားစုဝင်	၃	ဦးမှ	၅	ဦး	အထိ	

၇၂.၀၄	ရာခိုင်နှုေ်း၊	၆	ဦးမှ	၈	ဦးအထိ	၂၁.၅၁	ရာခိုင်နှုေ်း	ရှိြကပပီး	ပထမနှင့်	ဒုေိယအများေုံးခေစ်ြကသည်။	

နော်ခပပါအချက်အလက်များသည်	 နကာက်ယူသည့်	 	 လူဦးနရ	 ၃၁၇	 ဉီး၏	 ရလဒ်ခေစ်သည့်	 အနလှောက်	 

စစ်ကိုင်းေိုင်းနဒသကကီးေစ်ခုလုံးကို	ထင်ဟပ်နိုင်သည်ဟု	မယူေနိုင်ပါ။	
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			 အမျ ိုးသမီးအိမ်နထာင်စုဝင်ဦးနရကို	 နလ့လာေေ်းစစ်ရခခင်းမှာ	 ကျားမ	 နရးရာအခမင်ရှု့နထာင်မှ	

သုံးသပ်နိုင်ရေ်	 အေွက်ရည်ရွယ်၍	 ထည့်သွင်းထားခခင်းခေစ်ပါသည်။	 အထက်နော်ခပပါ	 ဇယား	 နှစ်ခု	

နိူင်းယှဉ်ချက်အရ	 မိသားစုအများစုေွင်	 အမျ ိုးသမီးဦးနရ	 ၃	 ဦးမှ	 ၅	 ဦးအထိပါဝင်နေသည်ကို	 နှစ်ဘက်	

စလုံးေွင်နေွ့ရှိရပပီး၊	 ၆	 ဦးနှင့်အထက်အမျ ိုးသမီး	 အနရအေွက်မှာ	 ရာခိုင်နှုေ်း	 အေည်းငယ်မှေသာ	

ခမင်နေွ့ရမည်	ခေစ်ပါသည်။	၃	ဦးနအာက်	အမျ ိုးသမီး	မိသားစုဝင်ဦးနရသည်	ဒုေိယအများေုံးနေရာေွင်	

ရှိနေပပီး	 ရာခိုင်နှုေ်းအားခေင့်	 ေေ်စပါးေွင်	 ၄၇.၃၂	 ရာခိုင်နှုေ်းနှင့်	 အခခားသီးနှံေွင်	 ၄၇.၃၁	 ရာခိုင်နှုေ်းစီ	

ခေစ်ြကသည်။	နကျးလက်နဒသေွင်	လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးနရးကို	အဓိကအားထားလုပ်ကိုင်နေြကနသာ်လည်း	

အမျ ိုးသမီးလုပ်သားအများစုသည်	ရိုးရာရက်ကေ်း	ရက်လုပ်ခခင်း၊	ပျ ိုးနထာင်၊	ပျ ိုးနုေ်၊နကာက်စိုက်	စသည့်	

နေ့စားအလုပ်သမားများ	အနေခေင့်သာ	လုပ်ကိုင်နေြကရသည်။

18%

82%

အတ�ေနအြခားအိမ်ေထာင်စ�  (စပါး)

��ိ မ��ိ

16%

84%

အတ�ေနအြခားအိမ်ေထာင်စ�  (အြခားသီး��ံ)

��ိ မ��ိ
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	 စိုက်ပျ ိုးနောင်သူ၏	 မိသားစုဝင်နှင့်	 အေူနေထိုင်နသာ	 အခခားအိမ်နထာင်စုဝင်များ၏	 အနရ	

အေွက်ကို	အထက်နော်ခပပါ	ပုံအ	ေိုင်း	နလ့လာေေ်းစစ်ခဲ့ပါသည်။	အခခားအိမ်နထာင်စုဝင်များနှင့်အေူ

ေကွ	 မနေထိုင်နသာ	 အိမ်နထာင်စုသည်	 နှစ်ဘက်စလုံးေွင်အများေုံးရှိ	 ပပီး	 ၈၂	 ရာခိုင်နှုေ်းနှင့်	 ၈၄	

ရာခိုင်နှုေ်းေို့ခေစ်ြကသည်။	 အေူနေထိုင်သည့်ဟု	 နော်ခပနသာ	 အနရအေွက်မှာ	 ၁၈	 ရာခိုင်နှုေ်းနှင့်	 ၁၆	

ရာခိုင်နှုေ်းေို့ခေစ်သည်။	 ခမေ်မာနိုင်ငံ၏	 ဓနလ့ထုံးေမ်းအစဉ်အလာအရ	 သားသမီးများသည်	 မိဘ၏	

ပိုင်ေိုင်မှု	 အနမွအနှစ်ကို	 ေက်ခံရသည့်	 သနဘာသဘာဝရှိသည်။	 နရှးယခင်လူကကီးများသည်	လယ်ဧက	

အများအခပား	ပိငုေ်ိငုြ်ကပပီး	သေူို၏့	ပိငုေ်ိငုသ်ည့	်လယယ်ာကိသုားသမီးများထသံို	့ခွနဲဝနပးနလရ့ှြိကသည။်	

အကျ ိုးေက်အနေခေင့်	လယ်ဧက	လက်ေင့်ကမ်းပိုင်ေိုင်မှုသည်	သားသမီးများထံခွဲနဝနရာက်ရှိသွားေေ်

ြကသည်။	 အချ ို့နသာ	 မိသားစုဝင်များေွင်	 သားသမီးများ	 အိမ်နထာင်ကျသည့်ေိုင်နအာင်	 မိဘများနှင့်	

အေူနေထိုင်ြကနသာ်လည်း	လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးနရး	လုပ်ငေ်းကို	သီးခခားလုပ်ကိုင်	ေေ်သည့်	သနဘာမျ ိုး	

ရှိနြကာင်း	ယူေမိပါသည်။	

၃.၃။	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ကိုင်သည့က်ာလနှင့်	လက်ရှိနဒသေွင်နေထိုင်သည့်ကာလ
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 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ကိုင်သည့်	 အချေိ်ကာလသည်	 အနေွ့အကကုံနှင့်	 ဗဟုသုေကို	 အေိုင်းအော	

ေစ်ခုထိ	 နခပာခပနိုင်မည်ဟု	 ရည်ရွယ်၍	 နလ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။	 နော်ခပပါဇယားနှစ်ခုနပါင်းပပီး	

ခခုံငုံသုံးသပ်ရပါလျင်	 နမးခွေ်းများကို	 နခေြကားသည့်	 နောင်သူများသည်	အနေွ့အကကုံ	 ၁၀	 နှစ်အထက်	

ရှိြကသည်ကို	 ပမို့ေယ်အလိုက်၊	 စိုက်ပျ ိုးကဏ္ဍအလိုက်	 အများေုံး	 ခမင်နေွ့ရပါသည်။	 ပမို့ေယ်အလိုက်	

နှိုင်းယှဉ်ြကည့်	သည်အခါ	စပါးစိုက်ပျ ိုးမှုေွင်	ေေ့်ေည်ပမို့သည်	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းကို	၁၀	နှစ်အထက်	

လုပ်ကိုင်သူအများေုံးရှိနေပပီး၊	နရဦးပမို့၊	ခမင်းမူပမို့	နှင့်	ေေ့်ေည်ပမို့ေို့ေွင်	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းလုပ်သက်	

၅	 နှစ်နအာက်	 လုပ်ကိုင်သူ	 မရှိသည်ကို	 နေွ့ရပါသည်။	 အလားေူ	 အခခားသီးနှံစိုက်ပျ ိုးမှုေွင်လည်း	

ေေ့်ေည်ပမို့သည်	 ၁၀	 နှစ်အထက်စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ကိုင်သူ	အများေုံးရှိနေပပီး	ကေ့်ဘလူ၊	 နရှေဘို၊	 ခမင်းမူ	

နှင့်	ေေ့်ေည်ပမို့ေို့ေွင်	၅	နှစ်နအာက်စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်သူ	မရှိြကသည်ကို	နေွ့ရသည်။	စိုက်

ပျ ိုးနရးလုပ်ကိုင်သည့်ကာလအား	 စပါးနှင့်	အခခားသီးနှံ	 နှစ်ခုနိုင်းယှဉ်ြကည့်မည်ေိုပါက	 ဒီပဲယင်းပမို့ေယ်	

သည်	 ၁၀	 နှစ်အထက်အနေွ့အကကုံရှိနသာ	 အခခားသီးနှံ	 လုပ်ကိုင်သူ	 ရာခိုင်နှုေ်းသည်	 ၂၀	 ရာခိုင်နှုေ်း	

အထက်မှာရှိနေပပီး၊	 စပါးစိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ကိုင်သူထက်	၁၄	ရာခိုင်နှုေ်းေီးပါး	များနေသည်ကို	 နေွ့ရသည်။	

ကျေ်ပမို့ေယ်များခေစ်သည့်	 ခမင်းမူပမို့၊	 နရှေဘိုပမို့	 နှင့်	 ေေ့်ေည်ပမို့ေို့ေွင်	 အခခားသီးနှံလုပ်ကိုင်သူ	

ရာခိုင်နှုေ်းမှာ	 ေည်းပါးသွားသည်ကို	 နေွ့ရသည်။	 ယင်းပုံနှစ်ခုကိုနိုင်းယှဉ်မှုသည်	 စပါးစစ်ေမ်းလူဦးနရ	

(၂၂၄)	နှင့်	အခခားသီးနှံ	စစ်ေမ်းလူဦးနရ	(၉၃)	ခု၏ရလဒ်သာခေစ်ပါသည်။		 	
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	 ယခုလက်ရှိမိမိနဒသအေွင်း	နေထိုင်သည့်	အချေိ်သက်ေမ်းကို	နမးခမေ်းရခခင်း၏	ရည်ရွယ်ချက်မှာ	

အခခားနဒသမှ	 နခပာင်းနရွ့	 အနခခချလုပ်ကိုင်သည့်	 နောင်သူအရည်အေွက်ကို	 မှေ်းေနိုင်ရေ်ခေစ်သည်။	

နော်ခပပါပုံများအရ	သက်ေမ်း	၁၀	နှစ်နှင့်	အထက်နေထိုင်သူ	အများေုံးခေစ်ြကပပီး၊	ေိုလိုရင်းမှာစိုက်ပျ ိုး

နရးလုပ်ငေ်းလုပ်ကိုင်သူ	အများစုအနေခေင့်ဤနဒသသည်	ဓားမဦးချရာ	အရပ်ခေစ်ြကသည်။		စပါးစိုက်ပျ ိုး

လုပ်ကိုင်သူများကို	ပမို့ေယ်အလိုက်	သုံးသပ်ရပါလှေင်	၅	နှစ်နှင့်	၁၀	နှစ်အြကား	နခပာင်းနရွ့နေထိုင်သူသည်	

ကေ့်ဘလူ၊	 ခမင်းမူနှင့်	 နရဦးေွင်ရှိြကပပီး၊	 ၅	 နှစ်နအာက်	 နခပာင်းနရွ့လာသူကို	 နရှေဘိုပမို့ေယ်ေွင်သာ	

နေွ့ရှိရသည်။	အလားေူ	အခခားသီးနှံေွင်	၅	နှစ်	နှင့်	၁၀	နှစ်ြကားနေထိုင်သူသည်	ကေ့်ဘလူပမို့ေယ်ေွင်	

သာ	ရာခိုင်နှုေ်း	အေည်းငယ်မှေနေွ့ရှိရပပီး၊	၅	နအာက်နခပာင်းနရွ့လာသူသည်	ဒီပဲယင်းေွင်	၀.၀၈	ရာခိုင်နှုေ်း	

သာ	နေွ့ရသည်။	

၃.၄။	 အရည်အနသွးခပ	သုနေသေ	လူဦးနရနလ့လာေေ်းစစ်မှု

 အရည်အနသွးခပ	သုနေသေ	အနသးစိေ်	 နမးခမေ်းခခင်း	 (	 In-depth	 Interview)	ကို	 နခေြကား	

နပးနသာသူအားလုံးသည်	 အမျ ိုးသားများခေစ်ြကသည်။	 နခေြကားသူေွင်	 အသက်	 (၄၀)	 နကျာ်	 (၇)	 ဦး	

အများေုံးပါဝင်ပပီး၊	အသက်	၆၀	အထက်	 (၁)	 ဦး၊	အသက်	 (၅၀)	အထက်	 (၄)	 ဦး၊	အသက်	 ၂၀	နှင့်	 ၃၀	

အထက်	ေစ်ဦးစီ	စုစုနပါင်း	၁၄	ဦးေို့ပါဝင်ြကပါသည်။	၎င်း	၁၄	ဦးေွင်	လယ်ပိုင်	(၂)	ဦး၊	လယ်ငှားလုပ်ကိုင်သူ	

(၄)	ဦး၊	ေေ်စက်ပိုင်ရှင်	(၁)	ဦး၊	ရပ်မိရပ်ေ	(၄)	ဦး၊	စိုက်ပျ ိုးနရး	နေး၊	နခမေီ၊	ပစ္စည်းအနရာင်းကိုယ်စားလှယ်	

(၃)	ဦးေို့ပါဝင်ြကပါသည်။	စိုက်ပျ ိုးနရးကို	လုပ်ကိုင်နသာသူ	အများစုမှာ	ငယ်စဉ်ကေည်းက	မိသားစုနှင့်	

အေူ		မိရိုးေလာလုပ်ကိုင်သူများခေစ်ပပီး	အေည်းငယ်နသာသူများသာ	စိုက်ပျ ိုးနရးနှင့်	ပေ်သက်ပပီး	အနေွ့	

အကကုံ	 ၅	 နှစ်	 ခေ့်သာရှိြကသူများခေစ်ြကပါသည်။	 	လယ်ဧကအေည်းငယ်ပိုင်ေိုင်သူများပပီး	သူများလယ်	

ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သူ	 (၃)	 ဦးပါဝင်ပါသည်။	 နခေြကားသူအားလုံးေီးပါး	 မှာအိမ်နထာင်ရှိြကပပီး	 သားသမီး	

များလည်းရှိြကပါသည်။	
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အခေ်း	(၄)
နခမယာပိုင်ေိုင်မှုအား	ေေ်းစစ်ခခင်း

	 ပမို့ခပများေွံ့ပေိုးေိုးေက်မှုေစနှင့်ေစ	 ကကီးထွားလာခခင်းနြကာင့်လည်းနကာင်း၊	 သဘာဝသယံ	

ဇာေေူးနော်ခခင်းနြကာင့်လည်းနကာင်း၊	 သဘာဝရာသီဥေုနဘးဒဏ်များနြကာင့်လည်းနကာင်း	 နခမ	

အသုံးချမှုသည်	 အစဉ်အပမဲနခပာင်းလဲနေပပီး၊	 ယခင်လယ်ယာ	 စိုက်ပျ ိုးနရးနခမနေရာသည်လည်း	 ေခေည်း	

ခေည်းကျဉ်းနခမာင်းလာသည့်	 သနဘာသဘာဝရှိလာသည်။	 ထိုအချင်းအရာများနြကာင့်	 စိုက်ပျ ိုးထုေ်	

လုပ်မှုသည်	ပုံစံနခပာင်းလဲသွားနိုင်ပပီး	ဝင်နငွေိမ့်ပါးနသာ	ေစ်နိုင်ေစ်ပိုင်	စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများမှာ	ထိခိုက်	

လွယ်နသာအုပ်စုေွင်	 ပါဝင်လာသည်ဟုသုံးသပ်ရပါသည်။	 ထို့အခပင်	 နိုင်ငံ၏	 စားေပ်ရိက္ခာ	 ေူလုံနရး၊	

နခမယာအခငင်းပွားမှုနှင့်	ပို့ကုေ်ခမှင့်ေင်နရး	ကဏ္ဍေို့သည်	စိုက်ပျ ိုးနရးအနပါ်များစွာ	အကျ ိုးသက်နရာက်မှု	

ရှိပါသည်။	ယင်းကဲ့သို့	ဘက်နပါင်းစုံသုံးသပ်ပပီး	ဤအခေ်းေွင်	နခမယာပိုင်ေိုင်မှုနှင့်	ေရားဥပနဒစိုးမိုးနရး	

ေိုင်ရာ	အချင်းအရာများကိုလည်း	နအာက်ပါ	နမးခွေ်းများအေိုင်း	ထည့်သွင်း	ေည်နောက်ထားပါသည်။	

၎င်းေိုမ့ှာ	စိကုပ်ျ ိုးနရး	နောငရ်ကွန်ေစဉက်ာလ	နခမယာပိငုေ်ိငုမ်ှု၊	နလျာေ့ည်းသွား	ရသည့အ်နြကာင်းအရင်း၊	

နခမသိမ်းခံရခခင်းအနြကာင်းအရင်း၊	 သိမ်းေည်းခံရနသာ	 နခမအမျ ိုးအစား၊	 	 ခပေ်လည်နရာင်းချခဲ့ရခခင်း၏	

အနြကာင်းအရင်းနှင့်	 အခခားေည်းခေင့်	 အသုံးချခဲ့ရခခင်း	 ေို့ခေစ်ြကသည်။	 	 ပထမဦးေုံးနမးခွေ်းခေစ်သည့်	

နခမယာပိုင်ေိုင်မှု	 နလျာ့ေည်းသွားသည့်	 အနြကာင်းအရင်းအား	 နခေြကားသူ၏	 အနခေနပါ်မူေည်ပပီး	

ကျေ်နမးခွေ်းများကို	ေက်လက်နော်ထုေ်ထားခခင်း	ခေစ်ပါသည်။		

၄.၁။	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ကိုင်နောင်ရွက်ခခင်းနေစဉ်ကာလအေွင်း	နခမယာပိုင်ေိုင်မှု
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 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ကိုင်နေစဉ်နခမယာပိုင်ေိုင်မှုအား	နလ့လာေေ်းစစ်ရာေွင်	ေဂိုမူလအေိုင်းရှိသည်	

ဟု	နော်ခပသည့်	ရာခိုင်နှုေ်း	များသည်	ကဏ္ဍနှစ်ခု	စလုံးေွင်အများေုံးရှိြကသည်။	အနြကာင်းအရာအလိုက်၊	

ပမို့ေယ်အလိုက်	 နလ့လာေေ်းစစ်ရာေွင်	 စပါးစိုက်ပျ ိုးသူနောင်သူများအနေခေင့်	 လယ်ယာပိုင်ေိုင်မှုပိုမို

များခပားလာသည်ဟု	 နော်ခပနသာ	 ရာခိုင်နှုေ်းအများေုံးပမို့ေယ်မှာ	 ခမင်းမူနှင့်	 နရှေဘိုပမို့ခေစ်ြကပပီး	 ၄.၄၆	

ရာခိုင်နှုေ်းစီခေစ်သည်။		အလားေူ	အခခားသီးနှံ	စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများ၏	နခမယာပိုင်ေိုင်မှု	ပိုမိုများခပားလာ	

သည်ဟုနော်ခပနသာ	 ရာခိုင်နှုေ်းအများေုံးပမို့ေယ်မှာ	 နရှေဘိုပမို့ေယ်ခေစ်ပပီး	 ၃.၂၃	 ရာခိုင်နှုေ်းခေစ်ပါသည်။	

နလျာ့ေည်းသွားသည်	ဟုနော်ခပနသာ	ရာခိုင်နှုေ်းမှာ	အေည်းငယ်သာရှိပပီး	စပါးေွင်	စုစုနပါင်း	၅	ရာခိုင်နှုေ်း	

ခေ့်နှင့်	အခခားသီးနှံေွင်	၃	ရာခိုင်နှုေ်းစွေ်းစွေ်းသာရှိပါသည်။	ပိုများလာသည်ဟုနော်ခပနသာ	ရာခိုင်နှုေ်းမှာ	

နလျာ့ေည်းသွားသည်ဟုနော်ခပနသာ	ရာခိုင်နှုေ်းထက်	သာလွေ်နေသည့်အေွက်	ဤစစ်ေမ်းအရ	စိုက်ပျ ိုး	

နရးလုပ်ငေ်းေွင်	 နခမယာပိုင်ေိုင်မှုအပိုင်းမှာ	 ေိုးေက်မှု	 ရှိခဲ့သည်ဟု	 ယူေရပါသည်။	 နလျာ့ေည်းသွား	

ရသည့်	အနြကာင်းအရင်းများကို	နအာက်ပါအေိုင်းေက်လက်	ေေ်းစစ်ခဲ့ပါသည်။	
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		 နခမယာပိုင်ေိုင်မှုနလျာ့ေည်းသွားရသည့်	အနြကာင်းအရင်းများကိုခခုံငုံမိနစရေ်	နမးခွေ်း	(၄)	ခုခေင့်	

ေိုင်းောခဲ့ပါသည်။	 ၎င်းေို့မှာ	 ေံပါေ်	 (၁)	 နခမသိမ်းခံရခခင်း၊	 ေံပါေ်	 (၂)	 ခပေ်လည်နရာင်းချလိုက်ရခခင်း၊	

ေံပါေ်	(၃)	အခခားေည်းခေင့်အသုံးချလိုက်ခခင်းနှင့်	ေံပါေ်	(၄)	မရှိ/အထက်ပါအနြကာင်းအရာများ	မဟုေ်ပါ	

ဟူ၍	 ခေစ်ြကပါသည်။	 ေံပါေ်	 (၁)	 နခမသိမ်းခံရခခင်း	 နှင့်	 ၎င်း၏	 နောက်ေက်ေွဲ	 နမးခွေ်းခေစ်သည့်	

သိမ်းေည်းခံရနသာ	 နခမအမျ ိုးအစား	 နမးခွေ်းကို	 ယခုစစ်ေမ်း၏	 ကဏ္ဍနှစ်မျ ိုးစလုံး	 ေွင်နခေြကားမှု	

မရှိခဲ့ပါ။	 ထို့နြကာင့်နခမသိမ်းခံရသည့်	 အနေအထားမနေွ့ရဟု	 ယူေရပါသည်။	 နမးခွေ်း	 ေံပါေ်	 (၂)	

ခေစ်နသာ	ခပေ်လည်နရာင်းချလိုက်ခခင်းကို	ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးသူေွင်	(၈)	ဦးနခေေိုထားပပီး၊	အခခားသီးနှံေွင်	

(၆)	 ဦးနခေေိုထားပါသည်။	 ယင်းနခေေိုမှုေွင်	 ေေ်စပါးစစ်ေမ်းေွင်	 ခမင်းမူ၊	 ကေ့်ဘလူ၊	 နရှေဘိုနှင့်	

နရဦးပမို့ေို့ေွင်နေွ့ရှိရပပီး၊	 ၃	 ဦးခေင့်	 	 ခမင်းမူပမို့ေယ်မှ	အများေုံးခေစ်သည်။	အလားေူ	အခခားသီးနှံေွင်	

ဒီပဲယင်းနှင့်	ခမင်းမူပမို့ေို့ေွင်နေွ့ရှိရပပီး	၃	ဦးခေင့်	ဒီပဲယင်းမှ	အများေုံးခေစ်သည်။	အထက်ပါအနြကာင်းအ

ရာများမဟုေ်ပါဟုနခေေိုသူသည်	(၃)	ဦးမှေသာရှိပပီး	စပါးေွင်	(၂)	ဦးနှင့်	အခခားသီးနှံေွင်	(၁)	ဦးခေစ်သည်။	

ခပေ်လည်နရာင်းချလိုက်ရခခင်းနှင့်	 အခခားေည်းလမ်းခေင့်	 အသုံးချလိုက်ခခင်းများကို	 နအာက်ပါအေိုင်း	

ေက်လက်နလ့လာ	ေေ်းစစ်ခဲ့ပါသည်။	
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မမို့အမည်
စားဝတ်ရနရရး

အခက်အခဲရြကာင့်

ဝင်ရငွရကာင်းစွာ

မရရှိပခင်းရြကာင့်

အပခားစီးပွားရရး

ရပပာင်းချင်ရသာရြကာင့်

ကေ့်ဘလူ ၂	ဦး

ခမင်းမူ ၂	ဦး ၁	ဦး

နရှေဘို ၂	ဦး

နရဦး

စုစုရပါင်း ၄ ဉီး ၃ ဉီး ၁ ဉီး

မမို့အမည်
စားဝတ်ရနရရး

အခက်အခဲရြကာင့်

ဝင်ရငွရကာင်းစွာ

မရရှိပခင်းရြကာင့်

အပခားစီးပွားရရး

ရပပာင်းချင်ရသာရြကာင့်

ဒီပဲယင်း ၃	ဦး ၂	ဦး

ခမင်းမူ ၁	ဦး

စုစုရပါင်း ၃ ဉီး ၂ ဉီး ၁ ဉီး

ခပေ်လည်နရာင်းချလိုက်ခခင်း(ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးသူများ)

ခပေ်လည်နရာင်းချလိုက်ခခင်း(အခခားသီးနှံစိုက်ပျ ိုးသူများ)

 နခမယာပိုင်ေိုင်မှု	 နလျာ့ေည်းသွားရခခင်းအနြကာင်းအရင်းမှ	 ခပေ်လည်နရာင်းချလိုက်ရခခင်းကို	

နမးခွေ်းသုံးခုခေင့်ေိုင်းောခဲ့ပါသည်။	 ၎င်းေို့မှာ	 စားဝေ်နေနရး	 အခက်အခဲ၊	 ဝင်နငွနကာင်းစွာမရရှိခခင်း	

နှင့်	အခခားစီးပွားနရးကိုနခပာင်းလုပ်ချင်နသာနြကာင့်ေိုသည့်	အချက်များ	 ခေစ်ပါသည်။	 ခပေ်လည်နရာင်ချ

ခခင်းရခခင်းအနြကာင်းအရာနှင့်	ပေ်သက်ပပီး	စပါးစိုက်ပျ ိုးနောင်သူ	နခေေိုသူ	(၈)	ဦးရှိခဲ့ပပီး၊	အခခားသီးနှံစို

က်ပျ ိုးမှုေွင်နခေေိုသူ	 (၆)	 ဦးရှိခဲ့ပါသည်။	 စပါးစစ်ေမ်းအား	သုံးသပ်ရာေွင်	 စားဝေ်နေနရး	အခက်အခဲ	

နြကာင့်	နရာင်းချရသည့်	နောင်သူများကို	ခမင်းမူနှင့်နရှေဘို	ပမို့များေွင်	နေွ့ရှိရပပီး၊	ဝင်နငွနကာင်းစွာမရရှိ

ခခင်းနြကာင့်	နရာင်းချရခခင်းကို	ကေ့်ဘလူ	နှင့်	နရဦးပမို့များေွင်	နေွ့ရှိရပါသည်။	အခခားစီးပွားနခပာင်းလဲ

လုပ်ကိုင်လို၍	 နရာင်းချသူကို	 ခမင်းမူပမို့ေယ်ေွင်	 သာနေွ့ရပပီး	 ရာခိုင်နှုေ်းအေည်းငယ်မှေသာခေစ်သည်။	

အလားေူ	 အခခားသီးနှံစစ်ေမ်းေွင်လည်း	 စားဝေ်နေနရး	 အခက်အခဲနြကာင့်နှင့်	 ဝင်နငွနကာင်းမွေ်စွာ	

မရရှိခခင်းနြကာင့်ဟု	 နခေြကားသူများသည်	 ဒီပဲယင်းပမို့ေယ်ေွင်သာနေွ့ရှိရပပီး၊	 အခခားစီးပွားနရးနခပာင်း	

ချင်နသာနြကာင့်ေိုသူမှာ	 ခမင်းမူပမို့ေယ်ေွင်သာ	 နေွ့ရှိရသည်။	 နော်ခပပါရာခိုင်နှုေ်းနှင့်	အနြကာင်းအရာ		

များကို	ခခုံငုံသုံးသပ်ရလှေင်	စားဝေ်နေနရးနှင့်	ဝင်နငွနြကာင့်	နရာင်းချခဲ့ရခခင်းမျ ိုးခေစ်ပပီး	စိုက်ပျ ိုးစရိေ်နှင့်	
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ဝင်နငွမမှေေခခင်း၊	စိုက်ပျ ိုးနရးမှ	ရသည့်	ဝင်နငွမှာ	မိသားစု	စားဝေ်နေနရးအေွက်	လုံနလာက်မှုမရှိခခင်း	

ကို	ခပသနေပါသည်။	

အခခားေည်းလမ်းအသုံးချခခင်း

 နခမယာပိုင်ေိုင်မှု	 နလျာ့ေည်းသွားရခခင်းအနြကာင်းအရင်းမှ	 အခခားေည်းလမ်းခေင့်အသုံးချလိုက်	

ခခင်းကို	နမးခွေ်းသုံးခုခေင့်	ေိုင်းောခဲ့ပါသည်။	၎င်းေို့မှာ	အိမ်ရာနခမအခေစ်နခပာင်းလဲခခင်း၊	ဥယျာဉ်နခမအခေစ်		

နခပာင်းလဲခခင်း၊	အခခားသီးနှံ	နခပာင်းလဲစိုက်ပျ ိုးခခင်းနှင့်	သံယံဇာေ	ေူးနော်ခခင်းေို့ခေစ်ြကပါသည်။	အခခား	

ေည်းလမ်းခေင့်	 အသုံးချလိုက်ခခင်းကို	 စပါးစစ်ေမ်းေစ်ခုေွင်	 နခေေိုထားသူ	 ၂ဉီးသာ	 ရှိပပီး	 ဒီပဲယင်း	 နှင့်	

ကေ့်ဘလူပမို့ေို့မှ	ခေစ်ြကပါသည်။	

 ရလှော့တယ်ရတာ့မဟုတ်ဘူးရပါ့။ မိဘရတွမရှိတဲ့အခါကျရတာ့။ အရမွခွဲသွားြကတာရပါ့။  

 ခွဲရတာ့ လယ်ဧကနည်းသွားတာရပါ့၊၊

     နောင်သူေစ်ဦး၊	နပါက်နောနကျးရွာ၊	ေေ့်ေည်ပမို့

၄.၂။	 စိုက်ပျ ိုးနရးခခံပိုင်ေိုင်မှုအားနလ့လာခခင်း(အခခားသီးနှံ)	

 စိုက်ပျ ိုးနရးခခံပိုင်ေိုင်မှုအားနလ့လာနိုင်ရေ်	 နမးခွေ်း	 (၂)	 ခုခေင့်	 ေိုင်းောခဲ့ပါသည်။	 ၎င်းေို့မှာ	

မိမိကိုယ်ပိုင်နှင့်	နှစ်ရှည်ငှားရမ်း	ခခင်းဟူ၍	ခေစ်ြကပါသည်။	နှစ်ရှည်ငှားရမ်းသည်ဟု	နခေြကားမည်ေိုပါလျင်	

ငှားရမ်းနပးနသာ	နခမပိုင်ရှင်များအားထပ်မံ	နရွးချယ်	နပးရေ်လိုအပ်ပါသည်။	ယင်းေို့မှာ	အစိုးရ၊	စစ်ေပ်၊	

သစ်နော	နှင့်	ပုဂ္ဂလိကေို့ခေစ်ြကပါသည်။	ရလဒ်အနခေအား	ေေ်းစစ်ြကည့်	ရာေွင်	အခခားသီးနှံ	စစ်ေမ်းပါ	

၉၃	ဦးလုံးသည်	မိမိကိုယ်ပိုင်ခခံဟုသာနခေြကားထားသည်ကိုနေွ့ရှိရပါသည်။	

၄.၃။	 လယ်အဌား	နလ့လာခခင်း	

 အနသးစိေ်နမးခမေ်းမှုေွင်	ပါဝင်နသာ	နောင်သူ	နှစ်ဦးမှာ	လယ်ကိုငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သည့်သူများ

ခေစ်ြကသည်။	 ခမင်းမူပမို့နေနောင်သူေစ်ဦးမှာမှာ	 လယ်ငှားရမ်းခအနေခေင့်	 ေစ်ဧကကို	 မိုးစပါး	 ေင်း	

(၃၀)	နှင့်	နနွစပါး	ေင်း	(၃၀)	ေစ်နှစ်လျင်	နှစ်ရာသီစိုက်ပါက	ေင်း	၆၀	အထိနပးရပပီး၊	နရှေဘိုပမို့နေနော

င်သူေစ်ဦးမှာမှု	ေစ်ဧကကို	မိုးစပါး	ေင်း	(၄၀)	နှင့်	နနွစပါး	ေင်း	(၂၅)	နပး၍	ေစ်နှစ်ော	ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ရ	

သည်ဟု	မှေ်သားရပါသည်။		

“ “
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အခေ်း	(၅)
စိုက်ပျ ိုးနရး	ဝင်နငွ၊	ကုေ်ကျစရိေ်

နလ့လာေေ်းစစ်ခခင်း

	 စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများ၏	 ဝင်နငွနှင့်	 ကုေ်ကျစရိေ်များသည်	 စိုက်ပျ ိုးနရး	 စီးပွားစီမံအရနသာ်	

လည်းနကာင်း၊	စိုက်ပျ ိုးနရးနဘာဂနဗဒ၏	ေယ်ပယ်ဟူ၍	လည်းနကာင်း၊	လူမှုစီးပွားနရးေိုင်ရာ	ေယ်ပယ်	

ဟူ၍	 လည်းနကာင်းအမျ ိုးမျ ိုး	 ကွဲခပားနိုင်ပါသည်။	 ထိုသို့ကွဲခပားခခားေားမှုနောက်ေွင်	 ေွက်ချက်မှုပုံစံ၊	

ေိုင်းောမှု	ေည်းောများ	များစွာရှိသည်မှာ	အမှေ်ပါ။	ထိုမှေမကပဲ	စိုက်ပျ ိုးသည့်	 နေရာနဒသ၏	သယ်ယူပို့	

နောင်နရးစရိေ်၊	စိုက်ပျ ိုးနရးေိုင်ရာ	သွင်းအားစုစရိေ်၊	လုပ်အားခနှင့်	အခခားကုေ်ကျစရိေ်များ	ကွဲခပား	

နိုင်ပါနသးသည်။	မိမိေို့အနေခေင့်	ယခုစစ်ေမ်းအေွက်	နောင်သူေစ်ဦး၏	ေန္ဒအနလှောက်၊	အနေွ့အကကုံ	

အရ	 နခေေိုထားသည့်	 အနခေများကို	 သာစီစစ်သုံးသပ်ခပသထားပါသည်။	 အချ ို့နသာနောင်သူများသည်	

ကုေ်ကျစရိေ်များအေွက်	 နရးသားခပုစုထားသည်ကို	 နေွ့ရှိရပပီး	 အချ ို့သူများေိုလှေင်	 နှုေ်ေိုက်ပင်	

နခပာေိုနိုင်သည်ကို	 စစ်ေမ်းနကာက်ယူသူများ၏	 နခပာြကားချက်အရ	 ရည်ညွှေ်းနော်ခပလိုက်ပါသည်။		

ဤအခေ်း	(၅)	ေွင်		စပါး	ခေစ်နစ၊	အခခားသီးနှံခေစ်နစ		၂၀၁၅	နှင့်	၂၀၁၉	ခုနှစ်အေွင်း	စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများ	

ကုေ်ကျသည့်	ကုေ်ကျသည့်စရိေ်များနှင့်	အဓိက	ကုေ်ကျသည့်	အနြကာင်းအရာများကို	နလ့လာေေ်းစစ်	

ထားပါသည်။	၂၀၁၅	ခုနှစ်	နှင့်	၂၀၁၉	ခုနှစ်အေွင်း	ကုေ်ကျစရိေ်နှင့်	ဝင်နငွအေည်းငယ်နခပာင်းလဲနိုင်ပပီး၊	

နခေေိုသူများအားလုံးကို	 ေေ်နိုင်ပါက	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 အေွင်း	 မှေ်သားခဲ့ရသည့်	 ကိေ်းဂဏေ်းကိုသာ	

ထည့်သွင်းခိုင်းခဲ့ပါသည်။	၂၀၂၀	ခုနှစ်	နှင့်	၂၀၂၁	ခုနှစ်	အေွင်းကုေ်ကျစရိေ်နှင့်	ဝင်နငွများကို	ထည့်သွင်း	

မနကာက်ယူခဲ့ခခင်းမှာ	 အနြကာင်းအရင်းများစွာ	 ရှိနေနသာနြကာင့်	 ခေစ်ပါသည်။	 ၎င်းအနြကာင်းအရာ	

များထဲေွင်	ကိုဗစ်ကပ်နရာဂါေိုးနှင့်	ရင်ေိုင်နေရခခင်း၊	နရွးနကာက်ပွဲကာလ	နှင့်	၂၀၂၁	စစ်ေပ်မှ	အာဏာ	

သိမ်းလိုက်သည့်	 ကာလခေစ်နေ၍	 အေိုပါကိေ်းဂဏေ်းများကို	 နမးခမေ်းေိုင်းောရေ	 များစွာခက်ခဲသည့်	

အေွက်	ချေ်လှပ်ထားခဲ့ရခခင်းခေစ်ပါသည်။	



လက်ရှိ	စစ်ကိုင်းေိုင်နဒသကကီး	စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍကို	နလ့လာခခင်း
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၅.၁။	 ကိုဗစ်ကပ်	နရာဂါမခေစ်ပွားမီ	၂၀၁၉	ခုနှစ်အေွင်း	စိုက်ပျ ိုးနရးမှရသည့်	ဝင်နငွသည်	
	 မိသားစုအေွက်	လုံနလာက်မှု	ဇယား

	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်အေွင်း	 ရရှိသည့်	 ဝင်နငွလုံနလာက်မှု	 ရှိ၊	 မရှိကို	 ေေ်စပါးစစ်ေမ်းနှင့်	 အခခားသီးနှံ	

စစ်ေမ်းနှစ်ခုစလုံးေွင်	နမးခမေ်းခဲ့ပါသည်။	စစ်ေမ်းနှစ်ခုစလုံးေွင်	လုံနလာက်မှုရှိပါသည်ဟု	နခေြကားထား	

သူများမှာ	 ၇၉.၅	 ရာခိုင်နှုေ်း	 နှင့်	 ၇၈.၅	 ရာခိုင်နှုေ်းေို့	 ခေစ်ြကပပီး၊	 	လုံနလာက်မှုမရှိပါဟု	 နခေြကားသူများ	

မှာလည်း	နှစ်ဘက်လုံးေွင်	၂၀	ရာခိုင်နှုေ်း	စွေ်းစွေ်းမှေသာ	ရှိြကပါသည်။	နော်ခပပါ	ဇယား၏	ရလဒ်များကို	

ခခုံငုံသုံးသပ်ရပါက	လုံနလာက်မှုမရှိသူမှာ	 ၄	 ပုံမှ	 ၁	 ပုံ	အထိရှိနေသည်ကိုနေွ့ရသည်။	 စိုက်ပျ ိုးနောင်သူ		

အများစုသည်	လယ်ယာကို	မိရိုးေလားအလုပ်နှင့်	မိသားစုေွင်း	ေစ်နှစ်စာ	စားေပ်ရိက္ခာေူလုံရေ်	ရည်ရွယ်	

ပပီး	စိုက်ပျ ိုး	ြကနသာနြကာင့်	စီးပွားခေစ်	စိုက်ပျ ိုးနိုင်သူ	ပမဏအားခေင့်	နိူင်းယှဉ်လျင်	အလွေ်ေည်းပါးပါသည်။		

စိကုပ်ျ ိုးနောငသ်မူျား၏	ဝငန်ငရွရှမိှုကိ	ုနစှအ်လိကု	်အေကအ်ကျ၊	အေမိ့အ်ခမင့	်အေအိကျခေ့မ်ေှ်းနိငုရ်ေမ်ှာ	

မလွယ်ကူလှနချ။	 ထို့အခပင်	 မိသားစုများ၏	 မေူညီနသာကုေ်ကျစရိေ်	 နှင့်	 အသုံးခပုမှု	 ပုံစံေို့မှာများစွာ	

ကွဲခပားနေနိုင်ပါနသးသည်။	 မည်သို့ပင်ေိုနစကာမှု	လုံနလာက်မှု	 မရှိရခခင်း	အနြကာင်းအရင်းသည်လည်း	

စိုက်ပျ ိုးနရး	လုပ်ငေ်းအေွက်	သေိထားရမည့်	အချက်ေစ်ချက်ခေစ်သည်ဟု	ယူေနိုင်	ပါသည်။	

79.5%

20.5%

၂၀၁၉ ခ���စ်အတွင်း စိ�က်ပျိ�းေရးမ�ရသည့်

၀င် ေငွလံ�ေလာက်မ�  (ဆန်စပါး)

�� ိ မ�� ိ

78.5%

21.5%

၂၀၁၉ ခ���စ်အတွင်း စိ�က်ပျိ�းေရးမ�ရသည့်

၀င် ေငွလံ�ေလာက်မ�  (အြခားသီး��ံ)

�� ိ မ�� ိ



သုနေသေအစီရင်ခံစာ

29

၅.၂။	 ကိုဗစ်နရာဂါကပ်	မခေစ်ပွားမီ	၂၀၁၉	က	လယ်ေစ်ဧက၏	ေစ်ရာသီ	
	 ကုေ်ကျစရိေ်နှင့်	ဝင်နငွ	(ေေ်စပါး)	

		 ေေ်စပါးစစ်ေမ်း၏၂၀၁၉	 ခုနှစ်အေွင်း	 ကုေ်ကျခဲ့သည့်	 စရိေ်များကို	 ပမို့ေယ်အားလုံးနပါင်း	

ရလဒ်နှင့်	ေစ်ပမို့ေယ်ချင်းအလိုက်	ရလဒ်များကို	အထက်နော်ခပ	ပါ	ပုံများအေိုင်း	ခမင်နေွ့ရမည်ခေစ်သည်။	

စုစုနပါင်း	 ကုေ်ကျစရိေ်ကို	 ၂	 သိေ်း	 မှ	 ၂	 သိေ်းနအာက်	 အုပ်စု	 ေစ်ခု၊	 ၂	 သိေ်းအထက်မှ	 ၄	 သိေ်းအထိ	

အုပ်စုေစ်ခု၊	၄	သိေ်းအထက်မှ	၆	သိေ်းအထိ	အုပ်စု	ေစ်ခုနှင့်	၆	သိေ်းအထက်မှ	၈	သိေ်း	အုပ်စုဟူ၍	နငွကျပ်	

၂	သိေ်းစီမှေခခားေားပပီး	အုပ်စုခွဲခခားခဲ့ပါသည်။	စုစုနပါင်းရလဒ်အားသုံးသပ်ြကည့်ပါက	၂	သိေ်းအထက်မှ	၄	

သိေ်းြကားသည်	၆၄.၂၉	ရာခိုင်နှုေ်းခေင့်	အများေုံးနေွ့ရပပီး၊	၆	သိေ်းအထက်မှ	၈	သိေ်းကို	၁	ရာခိုင်နှုေ်းေီး

ပါးခမင်နေွ့ရပါသည်။	 ပမို့ေယ်အလိုက်ေွင်	 	 ကုေ်ကျစရိေ်	 အေည်းေုံး	 ၂	 သိေ်းနအာက်ကို	 ၁၇.၈၆	

ရာခိုင်နှုေ်းခေင့်	နရဉီးပမို့မှာခမင်နေွ့ရပပီး၊	ကျေ်ပမို့ေယ်များေွင်မူ	၂	သိေ်းအထက်မှ	၄	သိေ်းြကား	အများေုံး	

ခေစ်နေသည်ဟု	သုံးသပ်ရပါသည်။	ေစ်ရာသီ၏	စိုက်ပျ ိုးစရိေ်မှာ	ေစ်ဧကလှေင်	နငွကျပ်	၆	သိေ်း	အထက်	

ကုေ်ကျစရိေ်	ရှိသည့်	လယ်နခမသည်	ကုေ်ကျစရိေ်များသည်ဟု	သုံးသပ်ရပါသည်။	
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	 ေေ်စပါးစစ်ေမ်း၏၂၀၁၉	ခုနှစ်အေွင်း		ရရှိလာနသာ	ဝင်နငွများကိုလည်း	ပမို့ေယ်အားလုံးနပါင်း	

ရလဒ်နှင့်	 ေစ်ပမို့ေယ်ချင်းအလိုက်	 ရလဒ်များကို	 အထက်နော်ခပပါ	 ပုံများအေိုင်း	 ခမင်နေွ့နိုင်ပါမည်။	

စုစုနပါင်း	ဝင်နငွကို	၂	သိေ်း	မှ	၂	သိေ်းနအာက်	အုပ်စု	ေစ်ခု၊	၂	သိေ်းအထက်မှ	၄	သိေ်းအထိ	အုပ်စုေစ်ခု၊	၄	

သိေ်းအထက်မှ	၆	သိေ်းအထိ	အုပ်စု	ေစ်ခု၊	၆	သိေ်းအထက်မှ	၈	သိေ်း	နှင့်	၈	သိေ်းအထက်	မှ	၁၀	သိေ်းအထိ	

အုပ်ဟူ၍	 နငွကျပ်	 ၂	သိေ်းစီခခားေား၍	အုပ်စုခွဲခခားခဲ့ပါသည်။	 စုစုနပါင်းရလဒ်အားသုံးသပ်ြကည့်	 ပါက	 ၄	

သိေ်းအထက်မှ	၆	သိေ်းြကား	နှင့်	၆	သိေ်းအထက်မှ	၈	သိေ်း	စသည့်	အုပ်စု	နှစ်ခုသည်	၃၉.၇၃	နှင့်	၃၇.၅၀	

ရာခိုင်နှုေ်းများခေင့်	အများေုံးနေွ့ရပပီး၊	ကျပ်	၂	သိေ်းနအာက်	အုပ်စုမှာ	၁.၇၉	ရာခိုင်နှုေ်းရှိသည်ကို	ခမင်နေွ့	

ရပါသည်။	ပမို့ေယ်အလိုက်	ကွဲခပားခခားေားမှု	သည်	ပုံေွင်ခမင်ရသည့်	အေိုင်းကွဲခပားခခားေားမှု	အေည်းငယ်	

များပါသည်။	ကေ့်ဘလူပမို့ေယ်ေွင်	၆	သိေ်းအထက်မှ	၈	သိေ်းကျပ်	အုပ်စုသည်	အများေုံးခေစ်ပပီး၊	အလား	

ေူ	ေေ့်ေည်ပမို့ေွင်	 နငွကျပ်	 ၄	သိေ်းအထက်မှ	 ၆	သိေ်း	ကျပ်	အုပ်စုသည်	အများေုံးခေစ်နေ	သည်ကို	

နေွ့ရသည။်	နငကွျပ	်အေည်းေုံးဝငန်ငရွသမူျားကိ	ုဒပီယဲင်းပမို့ေယအ်ေငွ်းေငွ	်အများေုံးနေွ့ရှရိပါသည။်	

နငွကျပ်		၂	သိေ်း	နအာက်	နှင့်	၂	သိေ်းမှ	၄	သိေ်းြကားရှိသည့်	အုပ်စုသည်	ရင်းနှီးထားသည့်		ေုံးရှုံးသွားသည့်နငွ	

(သို့မဟုေ်)	အရင်းအနှီးမှေသာ	ခပေ်ရသည်ဟု	ယူေနိုင်ပါသည်။	
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၅.၃။	 ကိုဗစ်ကပ်နရာဂါ	မခေစ်ပွားမီ	၂၀၁၉	ခုနှစ်	စိုက်ပျ ိုးနခမေစ်ဧက၏	ေစ်ရာသီ	
	 ကုေ်ကျစရိေ်နှင့်	ဝင်နငွ	(အခခားသီးနှံ)	

		 အခခားသီးနှံစစ်ေမ်း၏	၂၀၁၉	ခုနှစ်အေွင်း	ကုေ်ကျခဲ့သည့်	စရိေ်များကိုလည်း	နော်ခပခဲ့ပပီးနသာ	

ေေ်စပါးစစ်ေမ်း	 ဝင်နငွကုေ်ကျ	 စရိေ်အေိုင်း	 အုပ်စုခွဲခခားထားပပီး၊	 နောက်ထပ်	 ၁၀သိေ်းကျပ်	

အထက်အုပ်စု	ေစ်ခုထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။	ထို့ခပင်	ပမို့ေယ်	အားလုံးနပါင်း	ရလဒ်နှင့်	ေစ်ပမို့ေယ်ချင်းအလိုက်	

ရလဒ်များကို	နော်ခပထားပါသည်။	စုစုနပါင်းရလဒ်အား	သုံးသပ်ြကည့်ပါက	၂	သိေ်းအထက်မှ	၄	သိေ်းြကား	

သည်	အများေုံးခေစ်ပပီး၊	၂	သိေ်းကျပ်နအာက်	အုပ်စု	သည်	ဒုေိယအများေုံးခေင့်	ခမင်နေွ့ရပါမည်။	ပမို့ေယ်	

အလိုက်	သုံးသပ်ရာေွင်	ဒီပဲယင်းပမို့၏	နငွကျပ်	၂	သိေ်းနအာက်	အုပ်စုသည်	အများေုံးခေစ်ပပီး၊	 	ကျေ်ပမို့	

များရှိ	နငွကျပ်	၂	သိေ်းအထက်နှင့်	၄	သိေ်းြကားအုပ်စုမှာ	ဒုေိယအများေုံး	 ခေစ်နေပါသည်။	ထူခခားချက်	

အနေခေင့်	 နရဦးေွင်	 နငွကျပ်	 ၁၀	 သိေ်းအထက်	 ကုေ်ကျသည့်သူမှာ	 ၁	 ရာခိုင်နှုေ်းစွေ်းစွေ်းရှိသည်ဟု	

မှေ်သား	ရသည်။	
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		 အခခားသီးနှံစစ်ေမ်း၏	၂၀၁၉	ခုနှစ်အေွင်း	ကိုရရှိနသာဝင်နငွများကိုလည်း	နောက်ထပ်	၁၀သိေ်း	

ကျပ်	အထက်အုပ်စု	ေစ်ခု	ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။	ပမို့ေယ်အားလုံးနပါင်း	ရလဒ်နှင့်	ေစ်ပမို့ေယ်ချင်းအလိုက်	

ရလဒ်ကို	နော်ခပခဲ့ပါသည်။	စုစုနပါင်း	ရလဒ်	အားလုံး	ဝင်နငွအုပ်စုသုံးခုခေစ်သည့်	၂သိေ်းမှ	၄	သိေ်း၊	၄	သိေ်းမှ	

၆	သိေ်း၊	၆	သိေ်းမှ	၈	သိေ်း	အုပ်စုများကို	အများေုံးခမင်နေွ့ရပပီး	၂	သိေ်းမှ	၄	သိေ်းအထိအုပ်စုသည်	ပထမ	

အများေုံးခေစ်ပပီး	ဒုေိယ၊	ေေိယအများေုံးထက်	၁၀	ရာခိုင်းနှုေ်းနကျာ်သာပါသည်။	ထို့အခပင်	၁၀သိေ်း	

ကျပ်	အထက်အုပ်စုသည်လည်း	၂	သိေ်းနအာက်	နှင့်	၈	သိေ်းမှ	၁၀	သိေ်းအုပ်စုများထက်	၉	ရာခိုင်နှုေ်း	ေီးပါး	

သာလွေ်ပါသည်။	 ပမို့ေယ်အလိုက်	သုံးသပ်ရလျင်	 ၂	သိေ်းနအာက်ဝင်နငွအုပ်စုကို	အေည်းေုံးပမာဏခေင့်	

နရှေဘိုပမို့ေယ်ေွင်	 သာနေွ့ရပပီး	 အများေုံး	 မှာ	 ၂	 သိေ်းမှ	 ၄	 သိေ်းအုပ်စုခေစ်ပပီး	 နရဦးပမို့ေယ်ေွင်	

နေွ့ရှိရပါသည်။	ထူခခားမှုအနေခေင့်	 ၁၀	သိေ်းအထက်	 ဝင်နငွအုပ်စုကို	 ဒီပဲယင်းနှင့်	 နရဦးပမို့ေို့ေွင်သာ	

နေွ့ရှိရပပီး	ဒီပဲယင်းေွင်မူ	၁၀	ရာခိုင်နှုေ်းေီးပါးရှိနေသည်ကိုနေွ့ရပါသည်။	ဝင်နငွေည်းပါးမှုသည်	အနုေ်	

လက္ခဏာခေစ်ပပီး	အရှုံးသို့မဟုေ်	အရင်းနကျအနေအထားခေစ်နိုင်နြကာင်းသုံးသပ်ရပါသည်။	
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၅.၄။	 အဓိကကုေ်ကျစရိေ်နလ့လာေေ်းစစ်မှု

 

	 ၂၀၁၉ခုနှစ်	ေစ်ရာသီ၊	ေစ်ဧက၏	ကုေ်ကျစရိေ်များထဲမှ	အဓိကကုေ်ကျသည့်	အနြကာင်းအရာ	

များကို	သိရှိနိုင်ရေ်အေွက်	နမးခွေ်းေစ်ချ ို့ကို	ထည့်သွင်းနမးခမေ်းခဲ့ပါသည်။	၎င်းအနြကာင်းအရာများကို	

နလ့လာသုံးသပ်ရာ	 ေေ်စပါးစစ်ေမ်းေွင်	 အဓိကကျသည့်	 ကုေ်ကျစရိေ်များမှာ	 မျ ိုးနစ့၊	 လုပ်အားခ၊	

နခမဩဇာ၊	 နပါင်းသေ်နေး/ပိုးသေ်နေး၊	 နရသွင်းနရထုေ်	 နှင့်	 သယ်ယူခေို့ခေစ်ပပီး	 အေည်းေုံး၊	

အသင့်အေင့်၊	 အများေုံးဟူ၍	 အေင့်	 (၃)	 ခုခေင့်ေိုင်းောခဲ့ပါသည်။	 ကုေ်ကျစရိေ်	 အများေုံးများကို	

ခခုံငုံသုံးသပ်ရလျင်	 လုပ်အားခ	 ခေစ်ပပီး၊ဒုေိယအများေုံးမှာ	 နခမဩဇာခေစ်သည်ဟု	 နခေေိုထားပါသည်။	

ကုေ်ကျစရိေ်အေည်းေုံးသည်	 နရသွင်း/နရထုေ်ခေစ်ပပီး၊	 ဒုေိယအေည်ေုံးမှာ	 သယ်ယူခခေစ်ပါသည်။		

အသင့်အေင့်	ကုေ်ကျစရိေ်ေွင်လည်း	နခမဩဇာ	နှင့်	လုပ်အားခကို	နခေေိုထားနြကာင်းနေွ့နိုင်ပါသည်။	
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	 အလားေူစွာပင်	အဓိကကုေ်ကျစရိေ်	အနြကာင်းအရာများအေွက်	အခခားသီးနှံစိုက်ပျ ိုးသူများကို	

နလ့လာခဲ့ရာ	 လုပ်အားခနှင့်	 နခမဩဇာသည်	 ကုေ်ကျစရိေ်	 ပထမနှင့်	 ဒုေိယအများေုံးခေစ်ပပီး	 ၃၄.၄၁	

ရာခိုင်နှုေ်း	နှင့်	၂၅.၈၁	ရာခိုင်နှုေ်းစီရှိြကသည်။	ကုေ်ကျစရိေ်အေည်းေုံးမှာ	သယ်ယူခနှင့်	မျ ိုးနစ့ေို့ခေစ်ပပီး	

၉၂.၄၇	 ရာခိုင်နှုေ်းနှင့်	 ၅၄.၈၄	 ရာခိုင်နှုေ်းစီရှိြက	 ပါသည်။	 သိသာသည့်	 အချက်များမှာ	 သယ်ယူခမှအပ	

ကျေ်အနြကာင်းအရာအားလုံးေွင်	အသင့်အေင့်ကုေ်ကျသည်ဟု	နခေေိုသည်ကို	အများေုံးအခေစ်	နေွ့ရ	

ပါသည်။	ပထမအများေုံးအနြကာင်းအရာနော်ခပပါေိုလျင်	လုပ်အားခ	ကုေ်ကျစရိေ်ခေစ်ပါသည်။	

၅.၅။			မျ ိုးနစ့၊	ပိုးသေ်နေး၊	နခမေီ၊	စက်သုံးေီ၊	စက်ငှားခ	အခခားကုေ်ကျစရိေ်များ

	 အရည်အနသွးခပသုနေသေ	 အနသးစိေ်နမးခမေ်းခဲ့သည့်	 အနခေများအရ	 လယ်ေစ်ဧကလျင်	

အေည်းေုံး	လူဦးနရ	၆	ဦးမှ	အများေုံး	လူဦးနရ	၂၀	ဦးအထိ	ပျ ိုးနုေ်၊	နကာက်စိုက်နှင့်	ရိေ်သိမ်း	(အချ ို့	

နေရာေွင်သာ)	 ချေိ်ေွင်	 နခါ်ယူငှားရမ်းြကရပပီး၊	ေစ်နေ့လျင်	အလုပ်သမားေစ်ဦးအား	 နငွကျပ်	 ၄၀၀၀	

ကျပ်မှ	၆၀၀၀	ကျပ်အထိနပးရသည်ဟု	မှေ်သားရပါသည်။	၂၀၁၉-၂၀၂၀	ခုနှစ်အေွင်း		နခမဩဇာ	ေလုံး/

အိေ်၏	နေးနှုေ်းများမှာ	ကျပ်	နငွ	၂၀၀၀၀	မှ	၄၀၀၀၀	အထိ	ရှိပပီး၊	နရေံေီနေးမှာ		၃၅၀၀	ကျပ်၊	နရေင်စက်	

ေစ်လုံးငှားခ	ေစ်ရက်	၈၀၀၀	ကျပ်၊	နရှေဘိုနပါ်ေေ်းမျ ိုးစပါးေစ်ေင်း		၁၅၀၀၀	ကျပ်၊	ေယူးဧရာစပါးမျ ိုး	

အေွက်	၂၀၂၀	ကာလေွင်	၁	ကီလိုဂရမ်ကို	၃၅၀၀	ကျပ်၊	ပိုးသေ်နေးနပါင်းသေ်နေး	ေစ်လုံး	၁၀၀၀၀	

ကျပ်ဝေ်းကျင်	ေို့ရှိြကသည်ဟု	မှေ်သားရပါသည်။	

၅.၆။		 နောင်သူများထံမှ	ြကားသိရနသာ	စပါးနေးနှုေ်း	နလ့လာေေ်းစစ်မှု

	 အနသးစိေ်နမးခမေ်းရာေွင်	 နခေေိုသူများ၏	 ၂၀၂၀	 ခုနှစ်အေွင်း	 စပါး	 ၁	 ေင်းနရာင်းရနငွနှင့်	

ေင်း	၁၀၀	နရာင်းရနငွများကို	နဒသအလိုက်	နောင်သူများ၏	နခပာြကားချက်အေိုင်း	ကိုးကားထားပါသည်။	

နဘးြကားနခါ်နရှေဘိုနပါ်ေေ်းနမွှးသည်	စပါးနပါ်နပါ်ခခင်း	နရာင်းချလျင်	နဒသအလိုက်	၂၀၂၀	ခုေစ်ေွင်	၁	

ေင်းကို	 နငွကျပ်	၁၀၀၀၀	မှ	၁၁၀၀၀	အထိ	 ၊ေင်း	၁၀၀	လျင်	နငွကျပ်	၁၀	သိေ်းကျပ်	မှ	၁၁	သိေ်းကျပ်	

အထိရရှိပပီး	ကာလအေိုင်းအောထိ	သိုနလှာင်ထားလျင်	ေင်း	၁၀၀	နငွ	၁၅	သိေ်းကျပ်	အထိရရှိနိုင်ပါသည်။	

မနောသုခ	(ေေ်ြကမ်း)	ေင်း	၁၀၀	လှေင်	နငွကျပ်	၅	သိေ်း	မှ	၆	သိေ်း၊	ေယူးဧရာ		ေင်း	၁၀၀	လှေင်	နငွကျပ်	

၅	သေိ်းခေ့်၊	နရှေဝါထေွ်းသည	်အလားေ	ူနငွကျပ်	၅	သေိ်း	၆	သေိ်း	ကျပ်	အထရိရှပိါသညဟ်နုခပာြကားထားြကပပီး	

နဒသအလိုက်	နေးကွာခခားချက်သည်	ေင်း	၁၀၀	လှေင်	ကျပ်နငွ	၅၀၀၀၀	မှ	၁၀၀၀၀	အေွင်းရှိနိုင်သည်ဟု		

မှေ်းေရပါသည်။	
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အခေ်း	(၆)
စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်နောင်ပုံနှင့်	သွင်းအားစု

အသုံးခပုပုံနလ့လာခခင်း
 

	 ဤအခေ်းေွင်	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်နောင်ပုံနှင့်	 သွင်းအားစုအသုံးခပုပုံေိုင်ရာ	 နလ့လာခခင်းေို့ကို	

အဓိကထားကာ	သုံးသပ်ေင်ခပ	သွားမည်ခေစ်ပါသည်။	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်နောင်ပုံေိုရာဝယ်	နောင်သူေစ်ဦး	

၏	 ေိစ္စဓူဝ	 လုပ်နလ့လုပ်ထရှိနသာ	 စပါးစိုက်ပျ ိုးပုံနှင့်	 စပါးစိုက်ပျ ိုးရာေွင်	 မခေစ်မနေအသုံးခပုရနသာ	

သွင်းအားစုများ	သိရှိေားလည်နိုင်နစရေ်	ရည်ရွယ်ပပီး	ထည့်သွင်းနလ့လာ	ခဲ့ပါသည်။	ထိုသို့နလ့လာရာေွင်	

အနြကာင်းအရာအလိုက်	 ဥပမာများ၊	 အနေွ့အကကုံများ၊	 ထင်ခမင်ယူေချက်များခေင့်	 နလ့လာမှုပုံစံ	 ပိုမို	

ကျယ်ခပေ့်နစရေ်	 အနရအေွက်ခပ	 သုနေသေ	 စစ်ေမ်းနှင့်	 အရည်အနသွးခပ	 သုနေသေ	 အနသးစိေ်	

နမးခမေ်းခခင်းများကို	ထည့်သွင်း၍	သုံးသပ်ထားပါသည်။	

၆.၁။	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်နောင်ပုံ

	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်နောင်ပုံ၊	 ေည်းလမ်းနှင့်ထင်ခမင်ချက်များသည်	 အနသးစိေ်နမးခမေ်းထားသည့်	

အချက်အလက်များမှနကာက်နှုေ်	စုစည်းပပီး	ေေ်းစစ်နလ့လာထားခခင်း	ခေစ်ပါသည်။	ယခုနလ့လာေေ်းစစ်	

မှုေွင်	စိုက်ပျ ိုးနောင်သူ၏	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်နောင်ပုံ၊	အသိပညာ၊	နလ့လာမှေ်သားခဲ့ရနသာ	ေည်းလမ်း	

များ	၊	လုပ်ငေ်းေိုင်ရာ	အနေွ့အကကုံ	ထင်ခမင်ချက်ကိုသိရှိနိုင်ရေ်	ခေစ်	ပါသည်။	

	 လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးနသာသူများသည်	နနွစပါးနှင့်	မိုးစပါးကို	အဓိကစိုက်ပျ ိုးြကပါသည်။	နခေြကားသူ	

များ၏	နေရာနဒသ	အလိုက်၊	ေည်နရရရှိမှု၊	မိုးနရရရှိမှု၊	ပိုးကျမှု၊	နခမေီအသုံးခပုမှုနှင့်	ကျွမ်းကျင်မှု	အလိုက်	

စပါးမျ ိုးများ	 ကွဲခပားြကသည်။	 အများစုမှာ	 နဘးြကားနခါ်	 နရှေဘိုနပါ်ေေ်းနမွှးကို	 မိုးရာသီေွင်	 စိုက်ပျ ိုး	

ြကပါသည်။	အခခား	စပါးမျ ိုးခေစ်နသာ	မနောသုခနှင့်	နရှေဝါထွေ်း	လည်းစိုက်ပျ ိုးြကပါသည်။	နနွရာသီစပါးကို	

ေည်နရ	ရရှိမှုနပါ်မူေည်ပပီး	မနောသုခ၊	နရှေဝါထွေ်း၊	စင်းသုခ၊	ဧရာမင်း၊	ေယူးဧရာ	အစရှိသည့်	ေေ်ြကမ်း၊	

ေေ်လုံးသွယ်များကို	 စိုက်ပျ ိုးြကသည်။	 နဘးြကားနခါ်	 နရှေဘိုနပါ်ေေ်းနမွှးသည်	 ေစ်ဧက	ေင်း	 ၆၀	 မှ	

ေင်း	၈၀	အထိထွက်ရှိပပီး	နခမေီအသုံးခပုမှု၊	စိုက်ပျ ိုးနရးဗဟုသုေရှိမှု၊	ပိုးကျမှု	နှင့်	ရာသီဥေုအနခခအနေ	

နပါ်မူေည်ပပီး	ထွက်နှုေ်းများ	လည်းကွာခခားသည်ကို	နေွ့ရသည်။	

	 စပါးစိုက်ပျ ိုးသည့်ပုံစံသည်	 နေရာနဒသအလိုက်၊	 စပါးမျ ိုးအလိုက်	 ကွာခခားပါသည်။	 နရှေဘိုပမို့	

ေင့်ေယ်ရွာရှိ	နောင်သူေစ်ဦး၏	နရှေဘိုနပါ်ေေ်းစိုက်ပျ ိုးသည့်	အနေွ့အကကုံကို	နအာက်ပါအေိုင်းနော်

ခပလိုက်ပါသည်။	

 ကျွေ်နော်ေို့ကနော့	 စပါးေစ်မျ ိုးပဲစိုက်ေယ်။	 နရှေဘိုနပါ်ေေ်းနမွှးနပါ့။	 လယ်က	 ၁၅	

ဧက	ရှိေယ်။	နရှေဘိုမှာက	သေေ်းေိပ်ေည်	ရှိေယ်နလ	မိုးမရွာလည်း	ရာသီစပါးကနော့	

ေည်နရနသာက်	ေည်ကနေနပးနေောေိုနော့	အပမဲေမ်းလုပ်လို့ရေယ်။	ဟိုးအရင်နှစ်	

နေွေုေ်းက	မိုးနခါင်လို့	နနွစပါးမရှိဘူး။	လာမယ်နှစ်နော့	နနွစပါးရှိမယ်။	၂၀၂၂	နေနော်	

“
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ဝါရီလေို	သူေို့နရနပးမယ်ေဲ့။	နရနပးမယ်ေို	နနွစပါးက	နရှေဘိုနပါ်ေေ်းနမွှးနော့	လုပ်	

လို့မရဘူး။	 သုခေို့	 စပါးအလုံးသွယ်နပါ့။	 သုခေို့	 နရှေဝါထွေ်းေို့	 အဲလိုစပါးပဲစိုက်လို့	

ရေယ်။	 သုခေိုရင်နော့	 ၅လနလာက်	 သက်ေမ်းရှိောနပါ့။	 နရှေဝါထွေ်း	 ေိုရင်နော့	

သက်ေမ်းက	၁၂၀၊	၄	လနလာက်နပါ့။	ပထမ	ပျ ိုးနထာင်ေယ်	စပါးကို။	၁၅	ရက်နလာက်	

နေနော့	 နခမေီနကျွးေယ်။	 စပါးနပါ်မူေည်ပပီး	 နခမေီချင့်ချေိ်ကကဲရောနပါ့။	 စပါး	

ေစ်ေင်း	၁	စည်	ကကဲေယ်ေို	၁၀ေင်းေို	နခမေီ	၁၀	စည်	ကကဲရမှာနပါ့။	အဲလိုကကဲေယ်။	

ကကဲပပီးနော့	 ၂ပေ်နေနော့	 ေစ်လနပါ့	 အဲနလာက်ေို	 ပျ ိုးကို	 နုေ်ပပီးစိုက်လို့ရပပီနလ	

စိုက်ခင်းကို။	 စိုက်မယ့်စိုက်ခင်းကို	 ထယ်နရးနေွခပင်ရေယ်။	 အရင်နခေ်ကေို	 ကျွဲနွား	

ေဲ့ထွေ်ရေယ်နလ။	 နော်နော်ကိုထွေ်ရော။	 ရက်လည်းများများလုပ်ရေယ်။	 ခုက	

စက်ကကီးနေွေဲ့ထွေ်နော့	လွယ်ောနပါ့။	ပပီးနော့	နခမေီက	ေစ်ဧကကို	ေစ်လုံးနလာက်ခံ	

ရေယ်။	 နခမကကီးထဲ	 မစိုက်ခင်နပါ့။	 ထယ်နရးခပင်ေဲ့အချေိ်ေစ်ဧကကို	 ေစ်လုံးခံပပီး	

ပျ ိုးခင်းေစ်လခပည့်ေဲ့ဟာကို	နကာက်ေေ်းနပါ့။	ကျွေ်နော်ေို့ကနော့	နဘာင်ခေ်ော	

နပါ့။	နကာက်ေေ်းကို	၂ေေ်းပူး	ချလိုက်ောနပါ့။	ေစ်ေေ်းကို	၁	နပနလာက်ကွာောနပါ့။	

အဲထဲမှာ	နခမေီကကဲောေို့	နေးပက်ောေို့။	နဘးြကားက	ဟိုေုေ်းကစပါးနေွလိုနော့	

အထူနော့မစိုက်ရဘူး။	 ခပ်ကျဲကျဲ	 ခပ်ပါးပါးပဲစိုက်ရော။	 လယ်ေစ်ဧကမှ	 ပျ ိုး	 ၅၀၀	

နလာက်ချ	ရေယ်။	

		 ပျ ိုးစည်း	 ေအားနကာင်းရင်	 ၅၀၀	 နောင်မကုေ်ဘူး။	 ေစ်လသားကို	 ပျ ိုးခင်း	

ကနေ	စိုက်ခင်းနရှေ့စိုက်။	စိုက်ပပီး	ရက်	၂၀	ေစ်လနေရင်	နခမေီနောက်ေစ်ချေိ်ကကဲရော	

နပါ့။	နကာက်သားက	၄၅	ရက်	၅၀	ေိုနော့	ေစ်နပနလာက်ေီးပီနလ။	ေစ်နပနလာက်	

အချေိ်	နဘးြကားက	နခမေီအခေူမကကိုက်ဘူး	အေက်ပဲကကဲရော	ဓာေ်ေားနပါ့။	အေက်	

က	 အိေ်ေစ်လုံးကို	 ေားေစ်ဝက်နပါ့။	 အဲချေိ်မှာ	 နပါင်းပင်ခမက်ပင်ရှိရင်လည်း	 နပါင်း	

သေ်နပါ့။	ေစ်ချ ို့လည်း	လူကိုယ်ေိုင်နုေ်နပါ့။	အမျ ိုးမျ ိုး	လုပ်ြကောနပါ့။	နပါင်းရှင်းပပီ	

ေိုမှ	နခမေီ	ပထမေစ်ချ ီကကဲောနပါ့။	ကကဲပပီး	နဘးြကား	အေစ်ပိုး	ဝင်ေယ်။	အေစ်ပိုးက	

အနှံမနအာင်ပဲ	 အေျဉ်းနေွနပါ့	 နှံခေူနေွနပါ့	 အဲောနေွခေစ်ေေ်ေယ်။	 ဟိုေုေ်းကေို	

နေးခေေ်းောဝါသောမပါဘူး။	လုပ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူး	 ပိုးသေ်နေးနေွ။	အခခားရွာက	

ခင်ဗျား	ပိုးမပက်လို့မရဘူး။	ဒီနေးက	ပက်ကိုပက်ရမှာေိုပပီး	သူက	ခင်ဗျားမပက်လည်း	

ကျွေ်နော်က	ဝယ်ပက်မှာ။	ေိုနော့	အေစ်ပိုးကာကွယ်နေးနပါ့ဗျာ။	၄၅	ရက်ကို	နခမေီ	

ကကဲေယ်။	 နောက်ေစ်ပါေ်	 ရက်	 ၂၀	ကျနော့။	 အားနေး	ထပ်လိုက်ရောနပါ့	 နခမေီ	

နပါ့။	အိေ်ဝက်နလာက်နပါ့။	 စပါးက	စပါးနှံသီးလာပပီေိုရင်	အပင်ကထွက်ပပီး	အနှံနေွ	

ထွက်လာပပီေို	နခမေီထပ်ကကဲရေယ်။	ဒီြကားထဲနော့	အေစ်ပိုးကာကွယ်နေး	လိုက်ရ	

ောနပါ့။	 အနှံစုံပပီေို	 ခေုေ်ကျေေ်ေယ်။	 အဲခါေို	 ခေုေ်ကာကွယ်နေးလုပ်ရေယ်။	

အဲဒီအချေိ်ေို	 လယ်ထဲ	 သွားြကည့်ရောနပါ့။	 စပါးပင်နေွကို။	 ခေုေ်ကာကွယ်နေးက	  
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၃	နသာင်းနကျာ်ကို	၂	ဧကနလာက်	ပဲရေယ်။	သူေို့ညွှေ်းောကနော့	ေစ်ဧကကို	၅	ပုံး	

နပါ့ဗျာ။	နေး	၁၀	ပုံးစာနပါ့	၃နသာင်းနလာက်ရှိေယ်။	ေစ်ခါေျေ်းရင်	၂၀	ရက်နလာက်	

ကာကွယ်ေယ်နပါ့။	ကာကွယ်နေးနေွကလည်း	ခေုေ်နေးက	ခေုေ်အေွက်ပဲ။	အေစ်	

ပိုးနေးကလည်း	အေစ်ပိုးအေွက်ပဲ	အခခားပိုးနေွမနသဘူး။	အခုပက်ေဲ့	 နေးနေွက	

နော်နော်ကိုနကာင်းေယ်။	အနှံပွင့်ေဲ့အချေိ်ေို	အပွင့်နေွနကကေဲ့အချေိ်ေို	 ခေုေ်နေး	

ထည့်ရေယ်။	 ရင့်ေဲ့အချေိ်နပါ့။	 စကေည်းက	 ၅လ	 စပါး	 ရက်	 ၁၅၀	ေို	 အပင်ကရိေ်	

လို့ရေယ်။	အပင်က	မိုးေဲ့နလေဲ့	ကိုင်းပပီးကျသွားေယ်ေို	ရက်ကပိုြကာသွားေယ်။	၁၀	

ရက်နလာက်	 နောက်ကျသွားေယ်။	 အပင်က	 မှည့်ချေိ်ေေ်လည်းရိေ်လို့မရဘူး	 အရိုး	

နေွက	စိမ်းပပီး	မရိေ်နိုင်ဘူး။	ရက်	၁၆၀	နလာက်မှ	ရိေ်ရောနပါ့။	၁၀	ရက်နလာက်ထား	

ရောနပါ့။	အခုနှစ်ကနော့	ေစ်ဧကကို	ေင်း	၇၅၊	၈၀	နပါ့	အဲနလာက်နော့	ဒီနှစ်ရေယ်။	

အရင်နှစ်နေွေုေ်းက	 အဲနလာက်မရဘူး	 ခေုေ်ကလည်းကျ	 အေစ်ပိုးကလည်းကျ	

စိေ်ေိုင်းမကျနော့	 မယုံနော့	 နေးကလည်းမပက်	 မပက်နော့	 အရင်နှစ်ကစပါးမရ	

ခဲ့ဘူး။	ဒီနှစ်နော့	စပါးရေယ်။	

		 ေစ်နှစ်ကို	 စပါး	 ၂သီး	 စိုက်ရောနပါ့။	 နပါ်ေေ်းနမွှးရိေ်ပပီး	 ၁လ	 ၂လ	 နေရင်	

နနွစပါးခပေ်လုပ်ရမှာ။	 ေစ်နှစ်ဝင်နငွကနော့	 စပါးနေးနပါ်မူေည်ောနပါ့။	 စပါးရေဲ့	

အနေအထားေဲ့	 အခုေိုရင်	 နရှေဘို	 နပါ်ေေ်းက	 စပါးေင်း	 ၁၀၀	 ကို	 ၁၁သိေ်းနလာက်ရ	

ောနပါ့။	လူမှုနရးနေွ	အလှူအေေ်းနေွ	စေုဒိော	နကျွးောနေွလည်းရှိေယ်။	 	စိုက်	

ပျ ိုးနရးကနော့	 ဦးနောင်ောနော့	 	ေစ်နယာက်နပါ့။	 ပျ ိုးနှုေ်	 နကာက်စိုက်ခနေွက	

နော့	အခပေ်နလ	ေစ်ရာသီဘယ်နလာက်ေို	 နပးရောနလ။	ေစ်နေ့	 ၅ဧက	ပျ ိုးနှုေ်	

မယ်ေို	 နခါ်ရောနလ။	 ပျ ိုးကလည်း	 နှုေ်ရခက်ေယ်နလ	 နှုေ်နကာင်းမှ	 ၁၀နယာက်	

နခါ်ရင်လည်း	 နခါ်ရော။	 ပျ ိုးကို	 လယ်ထဲချောကနော့	 အိမ်ကထွေ်စက်ေဲ့	 ချော။	

နဘးက	နှစ်နယာက်နလာက်နပါ့။	နကာက်စိုက်ခကလည်း	ေစ်ဧကအခပေ်	ဘယ်နလာက်	

ေိုပပီး	စိုက်ြကော။	ေစ်ခါေစ်နလလည်း	၂ရက်	ေစ်ခါေစ်နလလည်း	၁	ရက်ေဲ့	ခပေ်ချင်	

ခပေ်သွားော။	

နောင်သူေစ်ဦး၊	ေင့်ေယ်ရွာ၊	နရှေဘိုပမို့

  

”
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0%

100%

ပိ�းသတ်ေဆး၊ေပါင်းသတ်ေဆး၊ ဓာတ်ေြမဩဇာ အသံ�းြပ�ြခင်း၏ 

ေြမ�ကီးေပါ် အကျိ�း (စပါး)

 ေကာငး်ကျိ�းြဖစေ်စပါသည် ဆိ�းကျိ�းြဖစေ်စသည်

0%

100%

ပိ�းသတ်ေဆး၊ေပါင်းသတ်ေဆး၊ ဓာတ်ေြမဩဇာ အသံ�းြပ�ြခင်း၏ 

ေြမ�ကီးေပါ် အကျိ�း (အြခားသီး��)ံ

 ေကာငး်ကျိ�းြဖစေ်စပါသည် ဆိ�းကျိ�းြဖစေ်စသည်

ပိုးသေ်နေးနပါင်းသေ်နေး၊	 ဓာေ်နခမဩဇာ	 အသုံးခပုခခင်း၏	 နခမကကီးအနပါ်အကျ ိုးသက်နရာက်မှုကို	

စစ်ေမ်းနကာက်ယူ	 ရာေွင်	 ေေ်စပါးနှင့်	 အခခားသီးနှံ	 စစ်ေမ်းနှစ်ခုလုံးေွင်	 အများစုသည်	

ေိုကျ ိုးခေစ်နစသည်ဟု	 နခေေိုထားြကပပီး	အေည်းေုံး	 ၁	 ရာခိုင်နှုေ်းမှေသာ	 နကာင်းကျ ိုးခေစ်နစပါသည်ဟု

နခေေိုထားသည်ကိုနေွ့ရသည်။

နပါင်းသေ်နေးနေွလည်း	 မလိုအပ်ပဲ	 မပက်ေို့။	 နပါင်းသေ်နေးကလည်း	 ေိုးကျ ိုးပဲ	  

	 နပးောနလ	 အဲလိုနလးနော့	 ကိုယ်သိသနလာက်နော့	 လက်ခံမယ့်သူကို	 နခပာနပး	  

	 ောနပါ့။	ေိုကျ ိုးခေစ်ော	မသိေဲ့	သူနေွကို	နခပာခပနပးောနပါ့

စိုက်ပျ ိုးနေး	အနရာင်းကိုယ်စားလှယ်ေစ်ဦး၊	ခမင်းမူပမို့

	 ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးသည့်	ေည်းလမ်းများကို	စိုက်ပျ ိုးနရးဌာေများမှခေစ်နစ၊	စိုက်ပျ ိုးနရးေိုင်ရာ	နေး၊	

နခမေီနရာင်းချနေသည့်	 စိုက်ပျ ိုးနရးဘွဲ့ရ	 ကုမ္ပဏီဝေ်ထမ်းများမှ	 လိုက်လံနဟာနခပာခခင်း၊	 စာအုပ်များ	

ထုေ်နဝပပီး	ခေေ့်နဝနပးခခင်းများရှိပါသည်။	သို့နသာ်	နောင်သူအများစုသည်	မိရိုးေလာစိုက်ပျ ိုးေည်းကိုသာ	

ယခုအချေိ်အထိ	 စိုက်ပျ ိုးအသုံးခပုလျက်ရှိသည်။	 သို့နသာ်လည်း	 ယနေ့နခေ်ေွင်	 ကကုံနေွ့နေရနသာ	

စပါးေျက်ပိုးများ၊	 ထွက်နှုေ်းေည်းပါးမှုများ	 စသည့်	 အနြကာင်းများနြကာင့်	 နောင်သူအများစုသည်	

ပိုးသေ်နေး	သုံးသည့်နှုေ်းနှင့်	နခမေီသုံးေည်းနေွကို	ေေင့်စကား	ေေင့်ြကားေိုသလို	အများခပုလုပ်	

သည့်အေိုင်း	လိုက်လံခပုလုပ်နောင်ရွက်ြကသည်ကို	နေွ့ရှိရသည်။		စေစ်ေကျေားလည်ပပီး	သုံးစွဲြကသည့်	

နောင်သူများကို	မနေွ့ရှိရနပ။

”
”
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10%

90%

စိ�က်ပျိ�းသီ��အံမျိ�းအစား (အြခားသီး��)ံ

��စ�်�ည်ပင် ရာေပါ်သးီ��ံ

75%

19%

6%

မည်သိ�စိ့�က်ပျိ�းသနည်း (ဆနစ်ပါး)

၂ မျိ�းလံ�းြဖင့ ်စိ�က်ပျိ�းသည် စက်ြဖင့စ်ိ�က်ပျိ�းသည် မ�ိိ� းဖလာအတိ�ငး် �ာွးနဲထ့ွနယ်က်စိ�က်ပျိ�းသည်

	 စိုက်ပျ ိုးသည့်	သီးနှံအမျ ိုးအစားကို	အခခားသီးနှံစစ်ေမ်း	ေွင်	နမးခွေ်းသုံးခုခေင့်ေိုင်းောနမးခမေ်း

ခဲ့ပါသည်။	ယင်း	ေို့မှာ	ရာသီနပါ်သီးနှံ၊	နှစ်ရှည်ပင်	နှင့်	သစ်နောစိုက်ခင်း	ေို့ခေစ်ြကပါသည်။	နခေြကားသူ	

၉၃	ဦးေွင်	အများစုသည်	ရာသီနပါ်သီးနှံကိုသာ	စိုက်ပျ ိုးြကပပီး	၁၀	ရာခိုင်နှုေ်းမှေသာ	နှစ်ရှည်သီးပင်များစို

က်ပျ ိုးြကသည်ကိုနေွ့ရှိရပါသည်။

	 ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးနရးေွင်	မိရိုးေလာေည်းလမ်းခေစ်နသာ	နွားခေင့်ထွေ်ယက်စိုက်ပျ ိုးသည့်		နောင်	

သူအေည်းငယ်သာရှိပပီး၊	 စက်ခေင့်စိုက်ပျ ိုးသူသည်	 ဒုေိယအများေုံး	 ရှိပါ	သည်။၊	 နွားနှင့်	 စက်ကရိယာ	 ၂	

မျ ိုးစလုံးခေင့်	အသုံးခပု	စိုက်ပျ ိုးသည့်	နောင်သူများမှာ	အများေုံး	ရှိပါသည်။	ေည်းလမ်း	နှစ်မျ ိုးစလုံးစိုက်

ပျ ိုးသည့်ရာခိုင်နှုေ်း	မှာ	၇၃	ရာခိုင်နှုေ်း	ရှိပါသည်။		
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	 အေူနေလယ်ယာလုပ်ကိုင်သူသည်	 ေစ်မိုးနအာက်နေမိသားစုများခေစ်ပပီး၊	 အိမ်နထာင်ဦးစီး	 နှင့်	

အေူ	 သူေို့၏	 အမျ ိုးသမီးများ၊	 သားသမီးများပါဝင်လုပ်နောင်ခခင်းရှိနိုင်သည်ေိုနသာယူေချက်ခေင့်	

ထည့်သွင်းနလ့လာ	ထားပါသည်။	 နော်ခပပါပုံများအရ	 ၂	 ဦးမှ	 ၂	 ဦးနအာက်	အုပ်စုသည်	 နှစ်ဘက်လုံးေွင်	

အများေုံးပါဝင်ြကပပီး	၅၇	ရာခိုင်နှုေ်းနှင့်	၆၁	ရာခိုင်နှုေ်းဟူ၍	နေွ့ရပါသည်။	၃	ဦးမှ	၅	ဦး	ပါ	အုပ်စုသည်	

ဒုေိယအများေုံးခေစ်ပပီး	ေေ်စပါးေွင်	၄၂	ရာခိုင်နှုေ်းနှင့်	အခခားသီးနှံေွင်	၃၈	ရာခိုင်နှုေ်းေို့	ခေစ်ြကသည်။	

၆	ဦး	အထက်ပါဝင်လုပ်ကိုင်သူများသည်	နှစ်ေက်လုံးသည်	၁	ရာခိုင်နှုေ်းမှေသာရှိပါသည်။	

	 ေစ်နှစ်လှေင်	အကကိမ်နရ	မည်မှေစိုက်ပျ ိုးသေည်းေိုသည့်	နမးခွေ်းခေင့်	ေေ်စပါးစစ်ေမ်းနှင့်	အခခား	

သီးနှံစစ်ေမ်းေို့ေွင်နမးခမေ်းထားပပီး	အကကိမ်အနရအေွက်ခေင့်ေိုင်းောထားပါသည်။	နော်ခပပါ	ပုံများအရ	

ခခုံငုံသုံးသပ်မည်ေိုလှေင်	ေေ်စပါးစစ်ေမ်း	ေွင်	၁	ကကိမ်	စိုက်ပျ ိုးသူ	နှင့်	နှစ်ကကိမ်စိုက်ပျ ိုးသူသည်	ရာခိုင်နှုေ်း	

အားခေင့်	ထက်ဝက်ခေ့်	မေိမ်းမယိမ်းအနေအထားရှိနေပပီး	၅၅	ရာခိုင်နှုေ်းနှင့်	၄၅	ရာခိုင်နှုေ်းခေစ်ြကသည်။	

အခခားသီးနှံစစ်ေမ်းေွင်	၂	ကကိမ်စိုက်ပျ ိုးသူများသည်	၆၁	ရာခိုင်နှုေ်းခေင့်	အများေုံးနေွ့ရပပီး	၃၉	ရာခိုင်နှုေ်း	

သည်	၁	 ကကိမ်စိုက်ပျ ိုးသူများခေစ်ြကသည်။	ေေ်စပါးကို	မိုးရာသီေွင်	အဓိကစိုက်ပျ ိုးြကပပီး၊	နနွရာသီေွင်	

ေည်နရမမှေ်မှု/မရရှိမှု၊	နခမေီအားမနကာင်းမှုနှင့်	အခခားသီးနှံ	စိုက်ပျ ိုးမှုေို့နြကာင့်	နောင်သူေိုင်း	မစိုက်	

ပျ ိုးြကဟု	ယူေရပါသည်။		

၁	 နှစ်မှာနော့	 ၂	 ကကိမ်စိုက်ေယ်	 မိုးစပါး	 နကာက်ကကီးနပါ့	 အဲောပပီးရင်	 နနွစပါးနပါ့	

နနွစပါးမစိုက်ခင်နော့	မေ်ပဲေို့	ဘာေို့	ကကဲောနပါ့ဗျာ

နောင်သူေစ်ဦး၊	ခမင်းမူပမို့””
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၆.၂။	 သွင်းအားစုအသုံးခပုပုံ			

	 နရနပးနဝမှုကိုလည်း	နေရာနဒသအလိုက်	နပးနဝသည့်	လ	နှင့်	နပးနဝသည့်အချေိ်	အေည်းငယ်	

ကွဲခပားပါသည်။	 နနွရာသီေည်နရ	 မရရှိသည့်	 နဒသများလည်းရှိပပီး	 ထိုနဒသများေွင်မှု	 မိုးစပါးကိုသာ	

စိုက်ပျ ိုးြကပါသည်။	ပုံမှေ်အားခေင့်	ေည်နရကို	ေေ့်ေည်နှင့်	နရှေဘိုပမို့ရှိ	နကျးရွာေစ်ချ ို့ေွင်	နနွရာသီစပါး	

အေွက်	နေနော်ဝါရီ		လ	နှင့်	မေ်လ	ေွင်နပးပပီး၊	မိုးစပါးအေွက်	နမလေွင်	စေင်နပး	ပါသည်။	

 နရေင်ပပီးနော့စိုက်ရောဗျ။	ကျွေ်နော်ေို့ေီမှာ	မူးနခမာင်းပဲရှိေယ်။	နရကမရဘူး

        	နောင်သူ၊	ဒီပဲယင်းပမို့	

	 စိုက်ပျ ိုးနခမ၏	နခမေီလွှာအနခခအနေကို	နလ့လာသုံးသပ်ရာေွင်	နမးခွေ်းသုံးခုခေင့်	ေိုင်းောခဲ့ပါ	

သည်။	 ၎င်းေို့မှာ	 နခမဩဇာနကာင်းပပီး	 အေင်သင့်စိုက်ပျ ိုးနိုင်နသာနခမ၊	 နခမဩဇာထည့်သွင်း	 ခပုခပင်ရ	
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နသာနခမနှင့်	 စိုက်ပျ ိုးရေ်	 ခက်ခဲနသာနခမ	ဟူ၍ခေစ်ြကသည်။	 စစ်ေမ်းနခေြကားချက်များအရ	 စိုက်ပျ ိုးရေ်	

ခက်ခဲနသာနခမကို	 နခေေိုထားသူေစ်ဦးမှေ	 မရှိသည်ကိုနေွ့ရပပီး	 နခမဩဇာထည့်သွင်း	 စိုက်ပျ ိုးရနသာနခမ	

ဟု	နခေြကားထားသူများမှာ	နှစ်ေက်စလုံးေွင်အများေုံးနေွ့ရိှရပပီး	၉၂	ရာခိုင်နှုေ်းနှင့်	၈၇	ရာခိုင်နှုေ်းအထိ	

ရှိသည်။	 နခမေီလွှာနကာင်းမွေ်ပပီး	 အသင့်စိုက်ပျ ိုးနိုင်နသာနခမမှာ	 စပါးေွင်	 ၁၀	 ရာခိုင်နှုေ်းနအာက်နှင့်	

အခခားသီးနှံမှာ	၁၀	ရာခိုင်နှုေ်းစွေ်းစွေ်းသာရှိပါသည်။	

	 ၂၀၁၅	 -	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်များ	 အေွင်းစိုက်ပျ ိုးနရး၏	 အဓိကသွင်းအားစုများခေစ်သည့်	 နခမဩဇာ၊	

ပိုးသေ်နေး		/နပါင်းသေ်နေး	အသုံးခပုမှု	အနခခအနေကိုသိရှိနိုင်ရေ်	နလ့လာခဲ့ပါသည်။	အထက်နော်ခပပါ	

ပုံနှစ်ခုကို	 ခခုံငုံသုံးသပ်ရပါလှေင်	 ပုံမှေ်အသုံးခပုခဲ့ခခင်း	 ကို	 အများေုံးအနေအထားခေင့်နေွ့ရှိရပါသည်။	 ၅	

နှစ်ောကာလအေွင်း	နခမဩဇာ၊	ပိုးသေ်နေး/နပါင်းသေ်နေးများကို	ပိုမိုသုံးစွဲလာသူများနှင့်		နလျာ့ပပီး	

သုံးေွဲသူများကို	 နှိုင်းယှဉ်လှေင်	 ပိုမိုသုံးစွဲရသူက	 များနေသည်ကိုလည်းနေွ့ရပါသည်။	 ပိုမိုသုံးစွဲမှု၏	

ေေ်စပါးစစ်ေမ်းနခေြကားသူများေွင်	 ပိုးသေ်နေးနှင့်နပါင်းသေ်နေးအသုံးခပုမှုက	 နခမဩဇာထက်	

ရာခိုင်နှုေ်း	 အေည်းငယ်မှေ	 ပိုနြကာင်းနေွ့ရှိရသည်။	 ထူခခားချက်အနေခေင့်	 အခခားသီးနှံစစ်ေမ်းေွင်နခေ

ြကားထားသူများသည်	 ပိုးသေ်နေး/နပါင်းသေ်နေးကို	 ယခင်ကထက်	 လုံးဝနလျာ့၍	 သုံးစွဲခဲ့မှု	 မရှိ	

နြကာင်း	နေွ့ရှိရပါသည်။	
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	 ပိုးသေ်နေး/နပါင်းသေ်နေး	ေစ်ရာသီ	သုံးစွဲမှု	အကကိမ်နရကို	ခွဲခခမ်းနလ့လာြကည့်ရာ	၂	 ကကိမ်	

သုံးစွဲသူများသည်	 စပါးနှင့်	 အခခားသီးနှံ	 စစ်ေမ်းနှစ်ခုလုံးေွင်အများေုံးနေွ့ရှိရပပီး၊	 နပါင်းသေ်နေး	

၂ကကိမ်အသုံးခပုမှုသည်	 ရာခိုင်နှုေ်း	 အများေုံး	 ခေစ်နေသည်။	 ပိုးသေ်နေး	 ၃	 ကကိမ်အသုံးခပုမှုကို	 အခခား	

သီးနှံေွင်	 ဒုေိယအများေုံးနေွ့ရပပီး၊	 လုံးဝမသုံးသူကိုလည်း	 ေေ်စပါး	 စိုက်ပျ ိုးသူများထဲေွင်	 နေွ့ရှိရ	

ပါမည်။	အခခားသီးနှံေွင်	 ပိုးသေ်နေးကို	 ၅	 ကကိမ်အထက်	အသုံးခပုသူ	 ၆.၄၅	ရာခိုင်နှုေ်း	အထိနေွ့ရပပီး	

နပါင်းသေ်နေး	 ၅	 ကကိမ်အထက်သုံးစွဲမှုကို	 ၄.၃	 ရာခိုင်နှုေ်းအထိနေွ့ရပါသည်။	 ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးမှုေွင်	 

၅	ကကိမ်	အထက်	နပါင်းသေ်နေးသုံးစွဲသူ	မရှိပါ။	

	 ေက်လက်ပပီး	လယ်နှင့်	စိုက်ပျ ိုးနရးခခံ	(ေေ်စပါးနှင့်	အခခားသီးနှံ)အေွက်		ေစ်ဧကလှေင်နခမြသဇာ	

သုံးစွဲသည့်	 အိေ်အနရ	 အေွက်အားသိရှိရေ်နှင့်	 နခမဩသုံးစွဲသည့်	 ပမာဏများကိုခေ့်မှေ်းနိုင်ရေ်	

နလ့လာေေ်းစစ်ခဲ့ပါသည်။	နလ့လာေေ်းစစ်မှုအရ	လယ်စိုက်ပျ ိုးနရး	ေွင်	၃	အိေ်မှ	၅	အိေ်အြကားသုံးစွဲ
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သူသည်အများေုံးခေစ်ပပီး	၉၉	ရာခိုင်နှုေ်းအထိရှိနေသည်။	အလားေူပင်	စိုက်ပျ ိုးနရးခခံေွင်	လည်း	၃	အိေ်	

မှ	၅	အိေ်အသုံးခပုသူသည်	၉၃.၅	ရာခိုင်နှုေ်းအထိရှိပါသည်။	စိုက်ပျ ိုးနရးခခံေွင်	ေစ်ဧကလျင်	၅	အိေ်ထက်	

အသုံး	ခပုသူ	၄.၃	ရာခိုင်နှုေ်းအထိရှိပပီး	ဒုေိယအများေုံး	ခေစ်နေသည်ကို	နေွ့ရပါသည်။	
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အခေ်း	(၇)
၂၀၁၅-၂၀၁၉ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ရာသီဥတုပြစ်ရပ်၊ 

ထွက်နှုန်းများ နှိုင်းယှဉ်ပခင်း

	 ဤအခေ်းသည်အဓိအားခေင့်	 စိုက်ပျ ိုးနရးနပါ်	 အကျ ိူ းသက်နရာက်မှုရှိနသာ	 ရာသီဥေုအေွက်	

မေူညီနသာ	ကာလအပိုင်းအခခား	နှစ်ခုအား	နှိုင်းယှဉ်ခပသနပးထားပပီး၊	ေေ်စပါးနှင့်	သီးနှံထွက်နှုေ်း	အနခခ	

အနေများကို	အလှေင်းသင့်သလို	နလ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။	

၇.၁။		 ရာသီဥေုခေစ်ရပ်များ	နှိုင်းယှဉ်ခခင်း

	 ရာသီဥေုနှင့်	 သဘာဝပေ်ဝေ်းကျင်သည်	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းအေွက်	 အဓိကအနရးပါနသာ	

အသက်နသွးနြကာပင်	 ခေစ်သည်။	 သင့်ေင့်မှေေနသာ	 ရာသီဥေုနှင့်	 သဘာဝပေ်ဝေ်းကျင်	 အနခခအနေ	

ရှိမှသာ	 (သို့မဟုေ်)	 ေေ်ေီးနစာင့်နရှာက်နပးနိုင်မှသာ	 စိုက်ပျ ိုးနရး	 လုပ်ငေ်းခေစ်ထွေ်းမှု	 ေိုးပွားလာမှာ	

ခေစ်သည်။	

	 အထက်နော်ခပပါပုံအရ	ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းနှင့်	ေက်စပ်နသာ	သဘာဝပေ်ဝေ်းကျင်ေို

င်ရာခပဿောများခေစ်ြကသည့်	မိုးမမှေ်ခခင်း၊	နခမပပိုခခင်း၊	သစ်နောခပုေ်းေီးခခင်း၊	နရရှားပါးခခင်း၊	နရအရည်	

အနသွးကျေင်းခခင်း၊	နခမေီလွှာယုေ်နလျာ့သွားခခင်း၊	ေျက်ပိုးများ	များခပားလာခခင်းနှင့်	အပူရှိခမင့်ေက်လာ	

ခခင်းေို့ကို	ေိုင်းောခဲ့ပါသည်။	 	ယင်းေိုင်းောမှုအရ	 ေျက်ပိုးများ	 များခပားလာခခင်းသည်	အများေုံးခေစ်	

သည်ဟု	နေွ့ရှိရပပီး၊	မိုးမမှေ်ခခင်းသည်	ဒုေိယအများေုံးခေစ်ပွားသည်ဟု	နေွ့ရှိရပါသည်။	နခမပပိုခခင်းမှာ	

မရှိဟု	အားလုံးေနခပးညီနခေေိုထားပပီး၊	နရအရည်အနသွးကျေင်းခခင်းမှာလည်း	မခေစ်သနလာက်ရှိသည်	
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ကို	 နေွ့ရပါသည်။	 အပူရှိေ်ခမင့်ေက်လာခခင်းမှာ	 အသင့်အေင့်အနေအထားေွင်ရှိသည်ဟု	 အများေုံး	

နခေြကားထားပါသည်။	

	 အလားေူ	 ထိုေိုင်းောမှုအေိုင်း	 အခခားသီးနှံစစ်ေမ်းနပါ်ေွင်လည်း	 ေက်လက်ေိုင်းော	

နလ့လာခဲ့ပါသည်။	အခခား	သီးနှံစစ်ေမ်းေွင်လည်း	ေေ်စပါးစစ်ေမ်းကဲ့သို	ေျက်ပိုးများ	များခပားလာခခင်း	

သည်	 အများေုံးခေစ်ပါသည်ဟု	 နခေြကားထားပပီး၊	 မိုးမမှေ်ခခင်းကို	 ဒုေိယအများေုံးအနေခေင့်နခေြကား

ထားပါသည်။	နခမပပိုခခင်းမှာ	အေည်းေုံးခေစ်သည့်	ခပဿောဟု	နခေြကားထားသည်ကို	နေွ့ရပပီး၊	သစ်နော	

ခပုေ်းေီးမှုကိုလည်း	 ဒုေိယအေည်းေုံးခေစ်သည်ဟု	 နခေြကားထားပါသည်။	အပူရှိေ်ခမင့်ေက်လာသည်ကို	

အနော်အသင့်ခေစ်သည်ဟု	 နခေြကားထားသူများမှာ	 ၃၉.၇၈	 ရာခိုင်နှုေ်းအထိ	 ရှိနေသည်ကိုလည်း	

နေွ့ရှိရပါသည်။	ေက်လက်ပပီး	 ရာသီဥေုခေစ်စဉ်များနြကာင့်စုိက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်း	 ပျက်စီးေုံးရှုံးမှုများကို	

နအာက်နော်ခပပါ	ဇယားအေိုင်း	နလ့လာခဲ့ပါသည်။		

	 (၂၀၁၅	မှ	၂၀၁၉)	ခုနှစ်	၅	နှစ်ကာလ	အေွင်းရာသီဥေုနြကာင့်	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းများေုံးရှုံးမှု	

မရှိဟုနခေြကားသူသည်	ေေ်စပါးစစ်ေမ်းေွင်	အများေုံးခေင့်	၅၉.၈	ရာခိုင်နှုေ်း၊	အခခားသီးနှံစစ်ေမ်းေွင်	

၆၃.၄၄	 ရာခိုင်နှုေ်းေို့	 နေွ့ရပါသည်။	 ၅	 ကကိမ်နအာက်	 ပျက်စီးေုံးရှုံးမှုရှိသည်ဟု	 နခေေိုသူမှာ	 ဒုေိယ	
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အများေုံး	ခေစ်သည်။	၅	ကကိမ်နှင့်	၅	ကကိမ်အထက်	ေုံးရှုံးမှုရှိခဲ့သည်ဟု	ေေ်စပါးစစ်ေမ်းေွင်	အေည်းငယ်	

နခေေိုထားသည်ကို	နေွ့ရပါသည်။	

	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလ	 စိုက်ပျ ိုးရာသီချေိ်များေွင်	 ရာသီဥေုခေစ်စဉ်နြကာင့်	 စိုက်ပျ ိုးနရး	

လုပ်ငေ်းေုံးရှုံးမှုများကို	နလ့လာြကည့်ရာ	ပုံမှေ်အနေအထားအေိုင်း	ရှိသည်ဟု	နခေြကားသူအများေုံးရှိပပီး၊	

ပိုမိုပျက်စီးေုံးရှုံးမှုရှိသည်ဟု	နခေြကားသူမှာ	ေေ်စပါး	စစ်ေမ်းေွင်	၁၆.၁	ရာခိုင်နှုေ်းနှင့်	အခခာသီးနှံစစ်ေမ်း	

ေွင်	၂၆.၈၈	ရာခိုင်နှုေ်းအထိရှိပါသည်။	ေေ်စပါးစစ်ေမ်းေွင်	ရာသီဥေုခေစ်စဉ်နြကာင့်	ပိုေည်းသွားသည်ဟု	

နခေြကားသူမှာ	၂၀	ရာခိုင်နှုေ်းအထိ	ရှိနေသည်ကို	နေွ့ရှိရပါသည်။

	 အထက်ေွင်နော်ခပခဲ့နသာ	 ၂၀၁၅-	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်	 နှင့်	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်	 နောက်ပိုင်း	 ရာသီဥေုနြကာင့်	

စိုက်ပျ ိုးနရးအနပါ်	ထိခိုက်မှု	နှိုင်းယှဉ်ချက်များကို	နကာက်ချက်ချရမည်ေိုလှေင်	စပါးစိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်း

အနပါ်ထိခိုက်မှုသည်	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	 နောက်ပိုင်းေွင်	 အေည်းငယ်နလျာ့ကျသွားသည်ဟု	 ေိုနိုင်သလို၊	

လာမည့်နှစ်များေွင်လည်း	 အပမဲနကာင်းမွေ်နသာ	 ရာသီဥေုအနခခအနေ	 ခေစ်မလာနိုင်ဟု	 ေိုရပါမည်။	

အဘယ်နြကာင့်ေိုနသာ	 ၂၀၁၉	ခုနှစ်နောင်ပိုင်းေွင်	 ရာသီဥေုနြကာင့်	လုပ်ငေ်းေုံးရှုံးမှုသည်	ယခင်ပုံမှေ်	

အေိုင်း	 ေုံးရှုံးမှုသည်ရာခိုင်နှုေ်း	 ၆၀	 နကျာ်ရှိနေပပီး	 ပိုများလာသည့်	 ပမာဏသည်	 ၁၆	 ရာခိုင်နှုေ်းနကျာ်	

ရှိနေသည်ကို	 နေွ့ရပါသည်။	 ထို့နြကာင့်	 ရာသီဥေုနြကာင့်	 ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသည်	 ၇၅	 ရာခိုင်နှုေ်းနကျာ်	

ရှိနေပါသည်။	 အလားေူပင်	 အခခားသီးနှံေွင်လည်း	 ရာသီဥေုနြကာင့်	 ပျက်စီးမှုသည်	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်	

နောက်ပိုင်းေွင်	 ပုံမှေ်အေိုင်းပျက်စီးနေသည့်ပမာဏနှင့်	 ပိုများလာသည့်	 ပမာဏသည်	 ၉၀	 ရာခိုင်နှုေ်း	

ေီးပါးရှိပပီး	အောဂေ်ေွင်လည်း	ပိုမိုထိခိုက်ပျက်ေီးနိုင်နြကာင်း	ယူေရပါသည်။	ထို့အခပင်	ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုး	

မှုအနပါ်	သက်နရာက်မှုရှိသည့်	ရာသီဥေု	အနခခအနေနှင့်	ပေ်သက်ပပီး	ပမို့ေယ်အလိုက်	နအာက်ပါအေိုင်း	

ေက်လက်နလ့လာသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။		
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	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်အေွင်း	 စိုက်ပျ ိုးနရးအနပါ်	 အကျ ိုးခပုသည့်ရာသီဥေု	 အနခခအနေများကို	 ပမို့ေယ်	

အလိုက်	နလ့လာခဲ့ပါသည်။	နလ့လာရရှိသည့်	အချက်အလက်များအရ	ပုံမှေ်အေိုင်းရှိနေသည်ဟု	နခေေို	

သူမှာ	 အများေုံးခေစ်ပပီး၊	 ပိုနကာင်းလာသည်ဟုနခေေိုသူမှာ	 ဒုေိယအများေုံး	 ခမင်နေွ့ရပါသည်။	 ပိုမို	

ပျက်စီးလာပါသည်ဟု	 နခေြကားသူများသည်	 နရဦး၊	 နရှေဘို၊	 ခမင်းမူနှင့်	 ဒီပဲယင်းပမို့ေို့ကခေစ်ပပီး၊	 နရဦးပမို့	

ေယ်သည်	ပိုမိုပျက်စီးသည်ဟု	နခေေိုရာေွင်	ကျေ်ပမို့များထက်	အများေုံး	ခေစ်နေသည်။	

	 အချူပ်အားခေင့်ေိုရလှေင်	နကာက်ယူရရှိခဲ့နသာ	စစ်ေမ်း၏	ရလဒ်များအရ	ရာသီဥေုသက်နရာက်	

မှုအနေခေင့်	 ကဏ္ဍနှစ်ခုစလုံးအနပါ်ေွင်	 ပျက်စီးေုံးရှုံးမှုသည်	 ရှိရင်းစွဲ	 အနေအထားအေိုင်း	 အများေုံး	

ရှိနေပပီး၊	အခခားသီးနှံများမှာမှု	ပိုမိုေိုးရွားလာမှု	အေိုင်းအော	များလှပါသည်။	ထို့အခပင်	ပမို့ေယ်အလိုက်	

နှိုင်းယှဉ်ရာေွင်	 နရဦးပမို့ေယ်သည်	 ပိုမိုပျက်စီးမှု	 အများေုံးရှိပပီး၊	 ကေ့်ဘလူပမို့ေယ်၏	 ရာသီဥေုအနခခ	

အနေ	သည်	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ခုနှစ်ေွင်	နကာင်းမွေ်သည့်	အနခခအနေနပးလာသည်ဟု	ေိုရမည်ခေစ်သည်။	
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၇.၂။		 ထွက်နှုေ်းများ	နိူင်းယှဉ်ခခင်း

	 အထွက်နှုေ်းများနှင့်	ပေ်သက်ပပီး	ေစ်ဧကမည်မှေေိုးလာသည်(သို့မဟုေ်)	နလျာ့ေည်းသွားသည်

ကိုသိရှိရေ်နှင့်	၂၀၁၅-၂၀၁၉	ခုနှစ်နှင့်	၂၀၂၁	ခုနှစ်	စသည့်	ခုနှစ်အပိုင်းအခခား	နှစ်ခုအြကား	နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်	

နိုင်ရေ်	 ရည်ရွယ်၍	စစ်ေမ်းေွင်	ထည့်သွင်းနမးခမေ်းခဲ့ပါသည်။	ဤကဲ့သို့နမးခမေ်းရာေွင်	ကေ့်သေ်ချက်	

အနေခေင့်	 နောင်သူများ၏	စိုက်ပျ ိုးနေကျ	 စပါး၊	သီးနှံများ၏	ထွက်နှုေ်းကို	ေိုလိုရင်းခေစ်ပါသည်။	ထွက်	

နှုေ်းေိုးခခင်း၊	 နလျာ့ကျခခင်း၌	 နောက်ခံအနြကာင်းအရင်းများစွာ	 ရှိပါသည်။	 ဥပမာ	 စပါးမျ ိုးမေူခခင်း	

နြကာင့်	 ထွက်နှုေ်းနခပာင်းလဲခခင်း၊	 စိုက်ပျ ိုးနရးေည်းစေစ်	 နကာင်းမွေ်ခခင်းနြကာင့်	 ထွက်နှုေ်းနကာင်းခခင်း	

နှင့်	 ရာသီဥေုအနခခအနေ	 နပးခခင်းနြကာင့်	 ထွက်နှုေ်းနကာင်းခခင်း	 အစရှိနသာ	 အနြကာင်းအရင်းများရှိ	

နိုင်ပါသည်။	ထို့နြကာင့်	 နော်ခပပုံအေိုင်း	 နှိုင်းယှဉ်	 ခပသရခခင်းမှာ	 နောင်သူများ	 စိုက်နလ့စိုက်ထရှိနသာ	

အနခခအနေနှင့်	လုပ်နလ့လုပ်ထရှိနသာအနခခအနေများကို	ဦးေည်ပပီး	နမးခမေ်းခဲ့ခခင်းမှ	ရရှိခဲ့နသာ	အနခေ	

များသာ	ခေစ်ပါသည်။	

	 အထက်နော်ခပပါ	 ဇယားများကို	 ခခုံငုံသုံးသပ်ရပါလှေင်	 ၂၀၁၅	 ခုနှစ်	 နှင့်	 ၂၀၁၉	 ခုနှစ်အေွင်း	

အခခားသီးနှံေွင်	ထွက်နှုေ်း	 ၁၀	ရာခိုင်နှုေ်း	 နလျာ့ကျမှုမှာ	အများေုံးခေစ်ပပီး၊	 စပါးေွင်	 ပုံမှေ်ထွက်နှုေ်းမှာ	

အများေုံးခေစ်နေပါသည်။	သို့နသာ်	စပါးထွက်နှုေ်း	၁၀	ရာခိုင်နှုေ်း	နလျာ့ကျသည်	ဟု	နခေြကားသူမှာ	ဒုေိယ	

အများေုံးခေစ်သည်ကို	နေွ့ရပပီး၊	၁၀	ရာခိုင်နှုေ်းမှ	၃၀	ရာခိုင်နှုေ်း	နလျာ့ကျသည်ဟုနခေေိုသူ	နှစ်ခုနပါင်း	

မှာ	 ၃၀	ရာခိုင်နှုေ်းေီးပါး	 ရှိနေပါသည်။	 ၂၀၂၁	ခုနှစ်	ထွက်နှုေ်းသည်	ယခင်ရာသီများထက်	 	 ပိုများလာနိုင်	

သည်ဟု	အများေုံးနခေြကားြကပပီး	နကာင်းမွေ်သည့်	လက္ခဏာနောင်နေသည်ကိုနေွ့ရှိရပါသည်။	ထိုသို့
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အထွက်နှုေ်းပိုနကာင်းခခင်းမှာ	မိုးမှေ်ခခင်းနှင့်	ပိုးမကျခခင်းေို့နြကာင့်	ခေစ်သည်ကို	နေွ့ရပါသည်။

 စပါးထွက်နှုေ်းက	မနှစ်ကထက်စာရင်	ဒီနှစ်ပိုထွက်ေယ်	မိုးနလဝသက	ဒီနှစ်မိုး	

က	မှေ်နော့	ပိုးလည်းမကျဘူး	စပါးလည်းထွက်ေယ်။	မနှစ်ေုေ်းကနော့	မထွက်ဘူးဗျ။	

အေစ်ပိုးေဲ့	 ခေုေ်ကျောကို	 ခံလိုက်ရော။	 ခေုေ်ကလည်း	ေစ်ဧကကွက်ကို	ေစ်ရက်	

ေည်းကုေ်နအာင်	စုပ်နိုင်ော။ 

(	လယ်	၁၅	ဧကပိုင်ေိုင်နသာ	နရှေဘိုပမို့မှ	လယ်သမားေစ်ဦး)”
”
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အခေ်း	(၈)
လက်ရှိကာလ	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းေိုင်ရာ

အခက်အခဲနှင့်	စိေ်နခါ်မှုများ
 

	 ၂၀၂၁	ခုနှစ်	ေပ်မနော်မှ	နိုင်ငံနော်အာဏာရယူပပီးနောက်ပိုင်းကာလအေွင်း	ကကုံနေွ့နေရနသာ	

စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများ၏	အခက်အခဲများ၊	 စိေ်နခါ်မှုများအခပင်	 ေဂိုမူလ	 ကကုံနေွ့နေပမဲခေစ်သည့်	 သဘာဝ	

ရာသီဥေုခေစ်ရပ်များ၊	စိုက်ပျ ိုးနရး	လုပ်ငေ်းေိုင်ရာ	အခက်အခဲများ	စသည့်ခပဿောများ၊	အနြကာင်းအရာ	

နွယ်ယှက်မှုများကို	ဤအခေ်းေွင်နလ့လာ	သုံးသပ်ထားပါသည်။	

၈.၁။	 ရာသီဥေု၊	သဘာဝပေ်ဝေ်းကျင်	အကျ ိုးသက်နရာက်မှု

	 စစ်ကိုင်းေိုင်းနဒသေွင်း	နောင်သူများကကုံနေွ့ရသည့်	ရာသီဥေု၊	သဘာဝပေ်ဝေ်းကျင်ေိုင်ရာ	

စိေ်နခါ်မှုများ	အေက်	ေျက်ပိုးများခပားခခင်း	နှင့်	မိုးနခါင်ခခင်း	သည်	အဓိကကျနသာ	ခပဿောများခေစ်သည်။	
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	 ယခုနှစ်ကာလအေွင်း	စပါးနှင့်အခခားသီးနှံများေွင်	စိုက်ပျ ိုးနရရရှိမှုကို	ေေ်းစစ်ြကည့်နသာအခါ	

၂၀၁၉	 နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဥ်လှေင်	 နရရရှိမှု	 ပိုအားနကာင်းလာနြကာင်း	 နေွ့ရှိရနသာ်လည်း	 နရှေဘို၊	 နရဦး၊	

ဒီပဲယင်း	 နဒသေို့ေွင်	 မိုးနခါင်ခခင်းနှင့်	 နရအရင်းအခမစ်	 ရှားပါးခခင်းနြကာင့်	 နရရရှိမှုအခက်အခဲများ	

ရှိနေေဲ	ခေစ်နြကာင်း	နလ့လာရပါသည်။	

	 နောင်သူများနှစ်အလိုက်ကကုံနေွ့နေရသည့်	 ခပဿောများမှ	 နနွရာသီနရမရခခင်း၊	 မိုးနခါင်ခခင်း၊	

စပါးထွက်နှုေ်းကို	 နသချာ	 မခေ့်မှေ်းနိုင်ခခင်း၊	 ရာသီဥေုအနခခအနေကို	 နသချာစွာ	 မမှေ်းေနိုင်ခခင်းနှင့်	

စီးပွားခေစ်စိုက်ပျ ိုးလိုခခင်း၊	 လယ်ဧကေိုးချဲ့	 စိုက်ပျ ိုးလိုခခင်းစသည့်	 အနခခအနေများ	 မရှိသည်ကို	

နေွ့ရှိရပါသည်။	

 

 မိုးနခါင်ောက	၂၀၁၈	က	စနခါင်ေယ်နခပာရမယ်	၂၀၁၈၊	၂၀၁၉၊	၂၀၂၀		၃နှစ်လုံး	

မိုးနခါင်ေယ်	နခပာရမယ်	သေေ်းေိပ်ေည်	နရသွင်းလို့မရေဲ့	နောင်သူနေွေိုရင်	မစိုက်	

ရော	၃	နှစ်ရှိပပီဗျ		                              ရပ်မိရပ်ေေစ်ဦး၊	ဇီကုေ်းပမို့(ကေ့်ဘလူပမို့ေယ်)”
”
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”

”

”
”

	 မိုးပုံမှေ်မရွာခခင်း၊မိုးဦးနစာခခင်းနှင့်မိုးရွာမှုရက်ေိုခခင်းေို့နြကာင့်စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများအခက်

နေွ့ြကသည်ကိုလည်း	နေွ့ရသည်။	

ကျွေ်နော်ေို့ေီက	၆	လပိုင်း	၇	လပိုင်းေိုရင်	မိုးနလးေည်းေည်းကျောေဲ့	ထွေ်ယှက်ပပီး	

အကုေ်ကကဲလိုက်ောနပါ့။	နောက်ပိုင်း	မိုးနခါင်ေဲ့	နဒသနေွေိုနော့	မိုးကလုံးဝမရွာဘူး၊	

အဲနော့	ဘာမှလည်း	ရိေ်သိမ်းလို့မရနော့ဘူးနပါ့

နောင်သူေစ်ဦး၊	ဒီပဲယင်းပမို့ေယ်

	 ေချ ို့နောင်သူများကမူ	 မိုးအုံ့မှိုင်းနေလျင်	 ေျက်ပိုးများ	 ပိုမိုကျနရာက်နိုင်သည်ဟု	 ေိုြကသည်။	

ထိုကဲ့သို့ခေစ်ပွားရခခင်းမှာ	သစ်နောများခပုေ်းေီးခခင်း၊	လယ်အေွင်းရှိအခခား	စိုက်ပျ ိုးနရးအကျ ိုးခပု	ပိုးများ၊	

သေ္တဝါများနသေုံးခခင်းနှင့်	 နခမေီအလွေ်အကျွ	ံ အသုံးခပုခခင်းေို့နြကာင့်ခေစ်နြကာင်း	 နခပာေိုြကသည်။	

ရာသီဥေု	မမှေ်ခခင်း၊	မိုးမမှေ်ခခင်း၊	မိုးရွာနိုင်မည့်	အနခခအနေများကို	မခေ့်မှေ်းနိုင်ခခင်းေို့နြကာင့်	လယ်နခမ	

များစွာ	ေုံးရှံးမှုရှိခဲ့ပါသည်။	

 သဘာဝအရင်းအခမစ်က	မရှိသနလာက်ခေစ်နေပါပပီ။	နဂဟစေစ်နေွက	ပျက်လာ	

ောကိုးဗျ။	မိုးနလဝသကလည်း	ရွာချင်ရွာ	နခါင်ချင်လည်း	နခါင်နေောနလ။	ရာသီဥေု	

ကနော့	 အရင်လိုမဟုေ်နော့ဘူး။	 ရာသီဥေုနခပာင်းလဲောကနော့	 ြကာပါပပီဗျာ။	

ပိုးနေွကျေယ်ေိုောကလည်း	ပိုးသေ်နေးနေွ	သုံးောကိုးဗျ။	ပိုးသေ်နေးကလည်း	

ေကယ်အကျ ိုးခပုေဲ့	 ပိုးနေွကအစ	 နသောနလ။	 ေကယ်နော့	 မိေ်နေွပိုးမရှိနော့	

ပိုေိုးလာောနပါ့။	လယ်ထဲ	ငါးနေွပုဇွေ်နေွရှိေယ်ေို	ပိုးက	လယ်ထဲမကျနိုင်ဘူး။	သူေို့	

က	 အချင်းချင်း	 ခပေ်စားောနလ။	 နဂဟစေစ်က	 ပျက်နေပပီး	 သဘာဝက	 ပုံမှေ်မဟုေ်	

နော့ဘူး။ 

(နရှေဘိုပမို့ေယ်မှ	နောင်သူေစ်ဦး)

	 သို့နသာ်	 ၂၀၂၁	 နိုင်ငံနော်အာဏာကို	 ေပ်မနော်မှ	 ရယူပပီးသည့်ကာလေွင်	 မိုးနကာင်းသည့်	

အနေအထားေွင်ရှိပပီး၊	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းနှင့်	 နခမပဲစသည့်	ယာသီးနှံများ	အထွက်နှုေ်းနကာင်းနိုင်သည်	

ဟု	နခပာေိုြကသည်။	အချ ို့နဒသများေွင်မူ	မိုးလုံးဝ	မရွာခခင်းနြကာင့်	(သို့မဟုေ်)	ေည်နရရရှိမှု	နောက်ကျ	

ခခင်းေို့နြကာင့်	 စိုက်ပျ ိုးထားသည်များကို	 မရိေ်သိမ်းနိုင်ခခင်းစသည့်	 အနခခအနေများနေွ့ကကုံနေရပပီး	

အရှုံးနှင့်	ရင်ေိုင်ရသည့်နောင်သူများလည်းရှိနေပါသည်။
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၈.၂။	 သွင်းအားစု	ေိုင်ရာစိေ်နခါ်မှုများ

	 ၂၀၂၁	 ေွင်	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းအသီးသီး၏	 ပပီးနခမာက်မှုအနခခအနေကို	 ေေ်းစစ်ြကည့်သည့်	

အခါ၊		နခေေိုသူ	ရာနှုေ်းခပည့်ေီးပါးမှာ	၎င်းေို့၏	စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းများကို	ပပီးနခမာက်ခဲ့နြကာင်း	ေင်ခပြက	

သည်။	 သို့နသာ်	 စိုက်ပျ ိုးစဉ်ကာလေွင်	 ယခင်	 (၂၀၁၅-၂၀၁၉)ခုနှစ်	 ကာလများေွင်	 အသုံးခပုခဲ့နသာ	

သွင်းအားစုများ၏	ပမာဏများအေိုင်း	မသုံးစွဲနိုင်နော့နြကာင်း	နေွ့ရှိရပါသည်။	
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	 အလားေူစွာ	အရည်အနသွး	သုနေသေ	 နကာက်ယူစဉ်	ကာလေွင်	 ပါဝင်နခေေိုြကသူ	အများ	

ေုံး၏	 ေွင့်ဟနခပာေိုသည်မှာ	 စိုက်ပျ ိုးနရး	ေိုင်ရာ	 စိေ်နခါ်မှုေစ်ခုခေစ်နသာ	သွင်းအားစု	 ပစ္စည်းများခေစ်	

သည့်	နခမေီ၊	ပိုးသေ်နေး၊	စက်သုံးေီ၊	လုပ်အားခနှင့်	အခခားစက်ပစ္စည်းများ	နစျးနှုေ်းခမင့်မားခခင်းလာခခင်း	

နြကာင့်	နလျာ့ချအသုံးခပုခဲ့ြကသည်ဟု	ေို၏။	ထိုစိေ်နခါ်မှု၏	ခမင်သာနသာ	အကျ ိုးေက်မှာ	နောင်သူများ	

အနေခေင့်	စပါးေက်လက်စိုက်ပျ ိုးလုပ်ကိုင်ေို့အေွက်	အစီအစဉ်ချရေ်	ခက်ခဲသွားခခင်းပင်	ခေစ်သည်။	

	 နခမေီနေးသည်	 ၂၀၂၁	 နိုင်ငံနော်	အာဏာကို	ေပ်မနော်မှ	 ရယူပပီးကာလ	 နောက်ပိုင်း	 နဒသ	

အလိုက်နေးနှုေ်းများအရ	 ၁	ေ၊	 ၂	ေ	 ၊၃	ေ	ေီးေီးအထိ	ေခေည်းခေည်း	 ခမင့်ေက်လာခဲ့သည်။	ထို့အခပင်	

ယခင်ကာလများေွင်	 အနကကးခေင့်	 ဝယ်ယူနိုင်သည့်	 အနခခအနေများ	 ရှိနသာ်လည်း	 ယခုကာလေွင်မူ	

နငွသား	လက်ငင်းခေင့်နသာ်လည်းနကာင်း၊	အေိုးခေင့်	ေွဲယူထားနသာ	နငွခေင့်နသာ်လည်းနကာင်း	ဝယ်ယူ	

ရသည့်အနခခအနေကို	 ကကုံနေွ့နေရပါသည်။	 ဒီပဲယင်းပမို့ေယ်ရှိ	 နောင်သူေစ်ဦး	 နော်ညွှေ်းချက်အရ		

ယခင်ေုေ်းက	 နငွကျပ်၂နသာင်းခေ့်	 နပးဝယ်ရသည့်	 နခမေီေေ်ေိုးမှာ	 ယခု	 ၅နသာင်း	 ကျပ်သို့ခုေ်ေက်	

သွား၏၊	 နရှေဘိုပမို့ေွင်လည်း	ကျပ်	 ၇နသာင်း	 မှ	 ၈နသာင်းကျပ်အထိ	 	 နခမေီနေးများ	ေက်လာသည်ကို	

နေွ့ရသည်။	 နခမေီနေး	 ေက်လာခခင်း၏နောက်ပိုင်းေွင်	 နောင်သူများအနေခေင့်	 မူလနခမေီ	 ၂	 အိေ်	

သုံးရသည့်	နေရာေွင်	၁	အိေ်ခေင့်နသာ်လည်းနကာင်း၊	နခမေီ	၃	အိေ်သုံးရသည့်	အနခခအနေေွင်	၁	အိေ်	

ခေင့်နသာ်လည်းနကာင်းနလျာ့၍	အသုံးခပုြကရသည်။	ထို့အခပင်	 နေးအလွေ်ေည်းပပီး	အေံ့	 ခပင်းထေ်နသာ	

နခမေီများကို	အစားထိုးအသုံးခပုနေရသည့်	အေွက်	ကျေ်မာနရး	ထိခိုက်နိုင်သည့်	အနေအထားများလည်း	

ရှိနေသည်ကို	နေွ့ရပါသည်။	
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နခမေီအိေ်က	 ၃၅၀၀၀	 ေေ်ေစ်အိေ်က	 နောင်သူနေွအေွက်	 ၇၅၀၀၀	 နလာက်	

ခေစ်သွားေယ်။	နောင်သူနေွမှာ	နခမနေွမကျင်းနိုင်ဘူး	နခမနေွမကျင်းနိုင်ေဲ့	အချေိ်မှာ	

နလာဘရှိေဲ့လူနေွက	 လုပ်စားောလည်းပါေယ်။	 ခမင်းချးီေို့	 နအာက်ကျုံးနခမေို့	

သယ်ထုေ်နရာင်းေယ်။	အဲဒီ	 နခမေီနေွက	နောင်သူနေွကို	 နော်နော်ဒုက္ခ	 နပးမယ်	

ထင်ေယ်။	 ဒီအိေ်ရဲ့အေံ့က	 အိေ်မေွင့်နသးဘူး	 အိေ်ထဲမှာထားေဲ့	 အနခခအနေမှာကို	

အေံ့ကိုမခံနိုင်ော။	ေစ်ချ ို့ေို	ပစ်ကကဲြကည့်ေယ်	နောင်သူနေွအဲောကို	ပစ်ကကဲနေရင်း	

ကနေ	 နောင်သူနေွ	 မူးလဲောပဲဗျ	 အဲောနေွ	 ရှိေယ်။	 သူေို့ဘက်ကလည်း	 ၃၅၀၀၀	

ကနေ	၇၅၀၀၀	ခေစ်လာေဲ့အခါ	မကကဲလို့ကလည်းမခေစ်နော့	ခေစ်သလို	နစျးနပါနပါေဲ့ရေဲ့	

နခမေီနေွကို	သူေို့သုံးြကေယ်။

ေေ်စက်ပိုင်ရှင်၊	နရှေဘိုပမို့ေယ်

	 ထို့အခပင်	နဒသေွင်းနခမေီအနရာင်းကိုယ်စားလှယ်များမှလည်း	နခမေီများကို	 နောင်သူများသို့	

အနကကးစေစ်ခေင့်	 မနရာင်းချနပးနိုင်ခခင်း၊	 နောင်သူများမှ	 နခမေီများဝယ်ယူမှု	 ေည်းပါးလာခခင်းအခပင်၊	

နခမေီနရာင်းချနသာ	ကုမ္မဏီများမှလည်း	 	အနရာင်း	ကိုယ်စားလှယ်များအေွက်	အရင်လို	အနကကးစေစ်	

မချနပးနော့ခခင်း	စသည့်အခက်အခဲများစွာကို	ကကုံနေွ့နေရပါသည်။	

		 ပုံမှေ်အနခခအနေေွင်	 ပိုးသေ်နေးများကို	 ပိုးကျသည့်ကာလ	 မေိုင်ခင်နှင့်	 ပိုးကျနရာက်ချေိ်မှာ	

မခေစ်မနေ	 ခေေ်းနပးရပါသည်။	 	 နေးနှုေ်းေက်လာသည့်	 ပိုးသေ်နေးကို	 နခမေီကဲ့သို့	 နလျာ့သုံး၍	 ရနိုင်	

သည့်	အနခခအနေမရှိပါ။	သို့နသာ်လည်း	ယခုကာလေွင်	နောင်သူအများစုသည်	အခပည့်အဝမသုံးနိုင်ဘဲ	

ထက်ဝက်ခေ့်နလျာ့ချ	အသုံးခပုလာသည်ကို	နေွ့နေရပါသည်။	

ပိုးသေ်နေးနေွက	မနှစ်က	၁၅	ပေ်လည်	၁	လုံးကို	၄နသာင်း	ဒီနှစ်	၇	နသာင်းနကျာ်	၈	

နသာင်း	 မနှစ်ကေဲ့	 ဒီနှစ်က	 ထက်ဝက်နပါ့ကွာ	 ဝယ်လိုအားကကျနော့	 လူကနော့	

လာေယ်	ဝယ်နေကျလူကနော့	ဝယ်ောနပါ့။	ခါေိုင်း	၂	လုံးဝယ်	ေဲ့သူက	၁	လုံးပဲ	ဝယ်	

နော့ောနပါ့။	 ပိုးသေ်နေးကလည်း	 ၃	 နသာင်းေိုးသုံးမယ့်နေရာက	 ၁	 နသာင်းခွဲေိုး	

နလာက်ပဲ	သုံးနိုင်ောနပါ့ကွာ။	အဲဒီလိုအနခခအနေမျ ိုးနေွနပါ့

နေးနှင့်နခမေီအနရာင်းကိုယ်စားလှယ်ေစ်ဦး၊	ခမင်းမူပမို့ေယ်

	 အလားေူ	 နပါင်းသေ်နေးသည်လည်း	 ေစ်ရာသီေွင်	 ပုံမှေ်အားခေင့်	 နှစ်ကကိမ်	 ခေေ်းရသည်။	

နပါင်းသေ်နေး	ေစ်ကကိမ်ခေေ်းသည့်	ကုေ်ကျစရိေ်မှာ	ယခုကာလေွင်	နဒသအလိုက်မူေည်ပပီး	၅၀၀၀၀	

ကျပ်	ဝေ်းကျင်ခေ့်ရှိနေသည်။	အလုပ်သမားခပါ	ထည့်ေွက်	မည်ေိုပါက	၆၅၀၀၀	ကျပ်အထိ	ကုေ်ကျမည့်	

သနဘာ	ခေစ်နေပါသည်။	ထို့အခပင်	ရိေ်သိမ်းစက်ခများ၊	လယ်ထွေ်စက်ခများလည်း	ခမင့်ေက်လာခဲ့ပါသည်။	

ကေ့်ဘလူပမို့ေယ်၊	 ဇီးကုေ်ပမို့ရှိ	 နောင်သူေစ်ဦးကမူ	 စပါးရိေ်သိမ်းခမှာ	ေစ်ဧကကို	ယခင်က	၄၀၀၀၀	

”
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ကျပ်	ခေ့်နပးရပပီး	ယခု	၆၀၀၀၀	ကျပ်	အထိနပး၍	ရိေ်သိမ်းနေရသည်ဟု	ေိုပါသည်။	ထို့အခပင်	လှေပ်စစ်	

မီးများ	 ပုံမှေ်မရရှိခခင်း၊	 မီးမြကာခဏခပေ်နောက်ခခင်း	ေို့နြကာင့်	လှေပ်စစ်ခေင့်	 နရေင်ရနသာလယ်များ	

ေွင်	 နလာင်စာေီခေင့်	 နရေင်လိုြကနသာ်လည်း	 အလားေူ	 ကကီးမားနသာ	 စိေ်နခါ်မှုများရှိနေပါသည်။	

စက်သုံးေီနေးသည်	ယခင်	ေစ်ဂါလံ	၃၀၀၀	ကျပ်	မှ	ယခု	၆၀၀၀	ကျပ်အထိ	ခမင့်ေက်သွားပပီး	စက်သုံးေီ	

ခေင့်	နရေင်စိုက်ပျ ိုးရသည့်	နောင်သူများအေွက်လည်း	စိုက်ပျ ိုးနရး	ေိုင်ရာကုေ်ကျစရိေ်	ပိုမိုကကီးမားလာ	

ခဲ့သည်။	

အဓိကက	 အခက်အခဲကနော့	 နရနပးမယ်လို့နခပာပပီး	 လှေပ်စစ်မီးနပါ့	 လှေပ်စစ်မီးက	

ကျွေ်နော်ေို့ေီက	 ပုံမှေ်မလာဘူး	 ပျက်ေဲ့အချေိ်က	 များေယ်ဗျာ	 ပျက်ောများရင်	

နနွစပါးစိုက်လို့	အေင်မနခပဘူးနပါ့ဗျာ၊	ေယူးဧရာစပါးေိုောကလည်း	သူက	နရပျက်ခံ	

လို့	မရဘူးဗျ	သူက	နရကို	မှေ်မှေ်နပးနိုင်မှ	သူကအေင်နခပော	အဲဒီမှာ	နရအခက်အခဲေဲ့	

နခမေီအခက်အခဲေဲ့ေိုနော့	စပါးစိုက်	ရမလား၊	မစိုက်ရမလား	မသိဘူးခေစ်နေြကောနပါ့	

ရပ်မိရပ်ေေစ်ဦး၊	ဇီကုေ်းပမို့

	 လုပ်အားခများသည်	 စိုက်ပျ ိုးနရးေိုင်ရာ	 သွင်းအားစုများကဲ့သို့	 နေးနှုေ်းေက်လာခခင်း	 မရှိပါ။	

စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများအနေခေင့်	 လူငှားပပီး	 လုပ်ရမည်ေိုလှေင်	 လုပ်အားခ	ကုေ်ကျစရိေ်နြကာင့်	 စိုက်ပျ ိုး	

စရိေ်	ပိုမိုများခပားလာပပီး	မိမိအေွက်	အရှုံးနပါ်မည်ကို	လည်း	စိုးရိမ်မှုများ	ရှိနေပါသည်။	

 

အခခားလူ	 နခါ်ရမယ်ေို	 မကိုက်နော့ဘူးဗျ။	 သူေို့က	 ေစ်ရက်ကို	 ၄၀၀၀၊	 ၅၀၀၀	

နလာက်နပးရရင်	မကိုက်နော့ဘူး၊	၂	လနလာက်နော့	ဌားရမှာနပါ့။	၂	လေို	ကိုယ့်အေွက်	

မကိုက်နော့ဘူးနလဗျာ

လယ်အငှားနောင်သူေစ်ဦး၊	နရှေဘိုပမို့

	 လယ်ယာသုံး	ထွေ်စက်နရာင်းသည့်	ကိုယ်စားလှယ်များမှလည်း	ပုံမှေ်	သိေ်း	၂၂၀	ေေ်	စက်ေစ်လုံး	

သည်	သိေ်း	၃၅၀	အထိ	နစျးေက်သွားပပီး	သိေ်း	၃၅၀၊	၄၀၀	ေေ်စက်များသည်လည်း	သိေ်း	၆၀၀၊	၇၀၀	

အထိနစျးခမင့်ေက်သွားပါသည်။	ပုံမှေ်	နှစ်စဉ်	၂၀	ရာခိုင်နှုေ်း	မှ	၃၀	ရာခိုင်နှုေ်းအထိ	နေးေက်နလ့ရှိနသာ	

လယ်ယာသုံးစက်များသည်	 ၂၀၂၁	အာဏာသိမ်းမှု	ကာလ	နောက်ပိုင်းေွင်	 ၅၀	 မှ	 ၁၀၀	 ရာခိုင်နှုေ်းအထိ	

နေးေက်သွားသည်ကို	 နေွ့ရသည်။	ထို့အခပင်	ယခင်	အနကကးစေစ်ခေင့်	 ဝယ်ယူ၍	ရရှိနိုင်နသာ	စက်များ	

သည်	 ယခုကာလေွင်	 လက်ငင်းခေင့်သာ	 ဝယ်ယူနိုင်နော့သည့်	 အနခခအနေသို့	 နရာက်သွားပါသည်။	

ထို့နြကာင့်	စက်အနရာင်း	ကိုယ်စားလှယ်များအေွက်လည်း	ဝယ်ယူသူရှား	ပါးလာခခင်းနှင့်	 ကကုံနေွ့နေရ	

ပါသည်။	

	 ထိုသို့နသာ	 စိုက်ပျ ိုးနရးသွင်းအားစုများ	 နေးေက်ခခင်း၊	 ရာသီဥေုနှင့်	 စိုက်ပျ ိုးနရ	 မရရှိခခင်း	
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ေို့နြကာင့်	 နနွစပါးကို	 မစိုက်ပျ ိုးနော့ရေ်	 ေုံးခေေ်ထားသည့်	 နောင်သူများကိုလည်း	 နေွ့ရသည်။	

နနွစပါးသည်	မိုးစပါးကဲ့သို့	နေးနကာင်းမရပါ။	ဥပမာ	မနောသုခ	ကဲ့သို့နသာ	စပါးမျ ိုးများသည်	ယခင်က	

ေင်း	 ၁၀၀	 လှေင်	 ၅	 သိေ်းသာ	 နေးနှုေ်းရှိပပီး	 ယခုအခါေွင်	 ၄	 သိေ်းနေးခေင့်	 ဝယ်မည့်သူမရှိနော့နပ။	

သွင်းအားစု	 စရိေ်များကကီးခမင့်မှုနြကာင့်	 စိုက်ပျ ိုးနိုင်သည့်	 အနခခအနေမျ ိုးမရှိနော့ခခင်း	 ခေစ်သည်။	

နောင်သူများသည်	 နနွစပါးအစား	 ပဲများကိုသာ	 စိုက်ပျ ိုးရေ်	 ကကံေလာခခင်း၊	 ေစ်ရာသီ	 ေစ်ဧက	 စပါး	

ေင်း	 ၂၅	 (သို့)	 ၃၀	 ခေင့်	 ငှားရမ်းထားသူများအေို့မှာလည်း	 စပါး	 ေင်း	 ၂၀	 နလာက်သာ	 နပးနိုင်မည့်	

အနခခအနေသို့	 နရာက်ရှိသွားရသည်။	 သွင်းအားစုများ	 နလျာ့သုံးခခင်းေို့နြကာင့်	 စပါးထွက်နှုေ်းများ	

နလျာ့ကျလာခခင်း	စသည့်	အကျ ိုးေက်များနှင့်	ကကုံနေွ့နိုင်ပါသည်။	

	 ထို့အခပင်	ဒီပဲယင်း၊	ကေ့်ဘလူနဒသရှိ	နကျးရွာေစ်ချ ို့ေွင်	စပါးဝယ်ယူမည့်	ပွဲစားများ	နရာက်ရှိ	

မလာခခင်းနြကာင့်	စပါးများ	မနရာင်းချရခခင်း၊	 	နဘးြကားနခါ်	နရှေဘိုနပါ်ေေ်းမှာ	ပုံမှေ်	ေင်း	၁၀၀	လှေင်	 

၁၁	သိေ်း	နေးရသည့်	အနခခအနေမှ	ယခုအခါ	အချ ို့နဒသများေွင်	ေင်း	၁၀၀	လှေင်	၈	သိေ်းအထိ	နေးကျ	

သွားပါသည်။	 ထိုသို့	 ၈	 သိေ်းအထိ	 နေးကျသွားသည့်ေိုင်	 ဝယ်သူမရှိသလို	 ပွဲစားများ	 နရာက်မလာခခင်း	

နြကာင့်	ေီးစပ်ရာမှာသာ	နရာင်းချရနေရသည်။	ေချ ို့မှာလည်း	နရှေဘိုပမို့နပါ်အထိ	အရဲစွေ့်ပပီး	သွားနရာက်	

နရာင်းချရြကသည်ကို	နေွ့နေရပါသည်။		

ခုနလာနလာေယ်ကနော့စပါးအနရာင်းအဝယ်ကလည်းမခေစ်ဘူး။ကျွေ်နော်ေို့ေီ	

ကနော့	စက်ရုံလည်း	မရှိဘူးဗျ။	ခုနလာနလာ	ေယ်ကနော့	စပါးလုံးလုံးကို	မနရာင်းရေဲ့	

အထိနပါ့၊	အရင်ေုေ်းကနော့	ဒီကာလေို	ပွဲစားနေွနရာက်ပပီနပါ့ဗျာ။	ခုဟာက	လမ်းပမ်း	

ေက်သွယ်နရးေဲ့	 ဘာေဲ့ေိုနော့	 နောင်သူနေွကလည်း	 စပါးနေွ	 ဘာနေွသိမ်းော	

သိမ်းနေရော	မနရာင်းရနသး	ဘူးနပါ့ဗျာ။	အဲဒါကနော့	ရွာလုံးကျွေ်ပါပဲ

လက်လုပ်လက်စား၊	ဒီပဲယင်းပမို့ေယ်

	 နောင်သူများအနေခေင့်	 ကကီးထွားလာသည့်	 စိုက်ပျ ိုးနရးေိုင်ရာ	 အနထွနထွစရိေ်များအခပင်၊	

နချးနငွများ	 မရရှိခခင်း၊	 စိုက်ပျ ိုးထွက်ကုေ်များအေွက်	 ဝယ်လက်များ	 မရှိခခင်းေို့နြကာင့်	 မိသားစုဝင်နငွ	

သာမကပဲ	စားေပ်ရိက္ခာေူလုံနရး	နှင့်	အခခားေွံ့ပေိုး	ေိုးေက်မှု	ေို့အေွက်ပါ	ကကီးမားနသာ	စိေ်နခါ်မှုများနှင့်	

ရင်ေိုင်နေပါသည်။

”

”
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၈.၃။	 စိုက်ပျ ိုး၊ရိေ်သိမ်း၊	သိုနလှာင်မှု	ေိုင်ရာစိေ်နခါ်မှုများ	

	 စိုက်ပျ ိုး၊	ရိေ်သိမ်း၊	သိုနလှာင်မှု	ေိုင်ရာစိေ်နခါ်မှုများနှင့်	စပ်လှေင်းပပီး	 	အနရအေွက်သုနေသေ	

စစ်ေမ်းေမူောဦးနရ	(၂၂၄	ဦး)	၏	အနေွ့အကကုံများကို	အေင့်အနခခအနေသေ်မှေ်ပပီး	နမးခမေ်းနကာက်ခံ	



လက်ရှိ	စစ်ကိုင်းေိုင်နဒသကကီး	စိုက်ပျ ိုးနရးကဏ္ဍကို	နလ့လာခခင်း

60

ခဲ့ရာေွင်	နခေေိုသူ	ထက်ဝက်နကျာ်	 (၆၈%)	သည်	ယခုနှစ်	 (၂၀၂၁)ခုနှစ်	အေွင်း	၎င်းေို့အေွက်	စိေ်ချ	

လုံခခုံရနသာ	အလုပ်ပေ်ဝေ်းကျင်မရှိခခင်းမှာ	အဓိက	စိေ်နခါ်မှု	ေစ်ရပ်	ခေစ်နြကာင်း	မှေ်ချက်ခပုြကပါသည်။	

ဒုေိယနှင့်	ေေိယအေင့်	စိေ်နခါ်မှုအနေခေင့်	လုပ်အားရရှိရေ်	 (၄၆	%)	နှင့်	 နငွနြကး	လက်ဝယ်မရှိခခင်း	

(၄၃%)	ေို့ကို	မှေ်ချက်ခပုနပးြကပါသည်။	

	 ထိုေည်းေူစွာ	 အခခားသီးနှံစိုက်ပျ ိုးသူနောင်သူများ	 (စစ်ေမ်းေမူောဉီးနရ	 ၉၃	 ဦး)ကိုလည်း	

စိုက်ပျ ိုး၊		ရိေ်သိမ်း၊		ထုေ်လုပ်စဉ်အေွင်း	နေွ့ကကုံရသည့်	အဓိကအခက်အခဲများကို	နကာက်ယူသည့်အခါ၊	

လက်ဝယ်ေွင်	နငွနြကးမရှိခခင်း	(၉၄%)	၊	အလုပ်လုပ်ရေ်စိေ်ချလုံခခုံနသာ	အလုပ်ပေ်ဝေ်းကျင်	ရှိမနေခခင်း	

(၉၃%)	ေို့ကို	ဉီးစားနပး	နော်ခပြကသည်။	

	 အေိုပါ	စိုက်ပျ ိုး၊	ရိေ်သိမ်းကာလ	စိေ်နခါ်မှုများအေွက်	အရည်အနသွး	သုနေသေ	နကာက်ယူ	

နသာအခါေွင်လည်း	နခေေိုသူများက	သူေို့၏	အနေွ့အကကုံများနှင့်ေကွ	ထပ်နောင်းရှင်းလင်း	နခပာေို	

ပါသည်။	နယဘုယျအားခေင့်	ဥေုရာသီ	နကာင်းမွေ်မှေ်ကေ်သည့်	ယခင်အချေိ်ကာလများေွင်	နောင်သူများ	

အနေခေင့်		နစျးနကာင်းရရှိရေ်အေွက်	စပါးများကို	သိုနလှာင်နလ့ရှိပါသည်။	အနခခခံအားခေင့်	မိုးစပါးများ	

ရိေ်သိမ်းပပီး	၅	လ	သို့မဟုေ်	၆	လခေ့်အြကာမှ	နရာင်းချမည်ေိုလှေင်	နစျးေက်ချေိ်	 (နဒသအနခါ်	နေး	

ေေ်ချေိ်)နှင့်	 ကကုံ၍	နောင်သူများအေို့	အခမေ်ရေေ်သည်။	သို့နသာ်	 ၂၀၂၁	ခုနှစ်	နိုင်ငံနော်အာဏာကို	

ေပ်မနော်မှ	 ရယူပပီးကာလေွင်မူ	 နောင်သူအများစုမှာ	 မိမိစိုက်ပျ ိုးရိေ်သိမ်းပပီးသား	 စပါးများကို	

သိုနလှာင်ရေ်အေွက်	စိေ်နခါ်မှုများ	နှင့်ကကုံနေရပါသည်။	စိေ်နခါ်မှုများစွာအေက်	အရင်းခံအနြကာင်းအရင်း	

မှာ	 နောင်သူေို့၏	 လုံခခုံမှု	 နှင့်	 သိမ်းေည်းသိုလှာင်ထားနသာစပါးများကို	 ေပ်မနော်မှ	 သိမ်းယူခခင်း၊	

မီးရှို့ေျက်ေီးခခင်းများ	ခပုလုပ်နေနသာနြကာင့်	ခေစ်သည်။

နခမြသဇာလည်း	 မနလှာင်ရဲဘူး၊	 စပါးလည်း	 မနလှာင်ရဲဘူးခေစ်နေော	 အခုဟာက။	

မနလှာင်ရဲဘူးေိုော	ကျွေ်နော်လည်း	မိသားစု	၇	နယာက်စာ	ေစ်နှစ်စာ	မှေ်းပပီးနော့	

ချေ်ရောနပါ့။	 ကျေ်ော	 အကုေ်နရာင်းရမှာ။	 ကျွေ်နော်ေို့ေီမှာကနော့	 မီးရှို့ောနေွ	

ေအားကကီးကို	 ေင်းေင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေနော့	 ကျွေ်နော်ေို့	 အဲောနေွအကုေ်	

နြကာက်ပပီးနော့	 ရွာေိုင်းရွာေိုင်းက	 အဲလိုမထားရဲဘူး	 ခေစ်နေော။	 မသိုနလှာင်ခေစ်	

ောက	ဒီနှစ်မှနပါ့။	ပပီးခဲ့ေဲ့	နှစ်နေွက	အကုေ်သိုနလှာင်ြကေယ်။	ဒီနှစ်က	ကျွေ်နော်ေို့	

ဘက်အခခမ်းနရာက်လာောက	၉	လပိုင်းကစ	ပပီး	ဒီလိုခေစ်လာော။     

        နောင်သူေစ်ဦး၊	ဒီပဲယင်း

	 အခခားနသာ	 အနြကာင်းအရင်းများမှာ	 နငွနြကးစီးေင်းမှု	 ြကေ့်ြကာခခင်းခေစ်ပပီး	 အထူးသခေင့်	

နငွသားလက်ငင်းနပးနချရသည့်	 သွင်းအားစုစရိေ်နှင့်	 အလုပ်သမားအခနြကးနငွများအေွက်	 နငွနြကး	

လိုအပ်နေခခင်း	 ခေစ်သည်။	 စိေ်နခါ်မှု	 အနြကာင်းအရင်းများသည်	ေစ်ခုနှင့်ေစ်ခု	 ေက်စပ်လျက်ရှိနေပပီး	

လက်ရှိခေစ်ပွားနေနသာ	 နိုင်ငံနရးမေည်ပငိမ်မှု၊	 ပဋိပက္ခများသည်	 စပါးနှင့်	 အခခားသီးနှံများ	 စိုက်ပျ ိုး၊	

ရိေ်သိမ်း၊	သိုနလှာင်မှုများအေွက်	အဓိကအဟေ့်အေားသေွယ်ခေစ်နေသည်ကိုနေွ့ရှိရသည်။

”

”
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ေချ ို့လူနေွ	မနလှာင်နိုင်ောက	ရိေ်ခ	စိုက်ခ	သိမ်းခနေွ	မရှိောကိုး။	နနွစပါး	မိုးစပါး	

သိမ်းမယ်ေို	 ရိက္ခာနေွ	 သိမ်းရေယ်	 စားရိေ်နေွနပါ့။	 အဲဒီဟာနေွပပီးရင်	 ခပေ်စိုက်ရ	

ောနလ။	 လက်ထဲနငွမရှိရင်	 ဘယ်လိုလုပ်မေုေ်း။	 နပါ်ေဲ့စပါး	 ချက်ချင်းနရာင်းမှ	

ဘယ်နေးခေစ်ခေစ်။	မေ်ပဲနရာ	စပါးနရာ	စနပါ်ချင်းနေးေည်းောပဲ	နောက်မှေက်ောနလ	

မေက်ဘူးေိုရင်နောင်	 စနပါ်ချင်း	 ၇၀၀၀	 ေို	 ၈၀၀၀၊	 ၉၀၀၀	 အထိနော့သွားောပဲ။	

နောက်မှ	၆၅၀၀	ခေစ်ောမျ ိုးမရှိဘူးနလ။	

လယ်အငှားစိုက်သူ၊	ခမင်းမူ

	 လက်ရှိ	 ကာလေွင်	 နောင်သူများအနေခေင့်	 ရိေ်သိမ်းပပီး	 စပါးများကို	 သိုနလှာင်ရေ်အေွက်	

လုံခခုံမှုမှာ	 အဓိက	 စိေ်နခါ်မှု	 ခေစ်နေသည့်ေိုင်၊	 မိမိ	 မိသားစုစားသုံးေူလုံမည့်ပမာဏကိုနော့	 အရဲစွေ့်ပပီး	

သိုနလှာင်နေြကသည်။	သို့နသာ်လည်း	ရွာထဲ၊	သို့မဟုေ်	ရွာအေီးဝေ်းကျင်သို့	ေယ်နခမလုံခခုံနရးအနြကာင်း

ချက်ခေင့်	ေပ်မနော်	စစ်နြကာင်းများ	ဝင်နရာက်လာလှေင်	သိုနလှာင်	သိမ်းေည်းထားသမှေကို	ချေ်ထားကာ	

ထွက်နခပးေိမ်းနရှာင်ရသည့်	အနခခအနေများကို	၎င်းေို့၏	ဝေ်းကျင်ေွင်	အမှေ်ေကယ်	ခေစ်ပျက်နေသည်	

ကို	ြကားသိနေရနြကာင်း	ေွင့်ဟနခပာေိုြကပါသည်။	

၈.၄။	 နောင်သူများ၏အသက်နမွးဝမ်းနြကာင်းေိုင်ရာ	လိုအပ်ချက်များ

 စပါးစိုက်	နောင်သူများအေွက်	နှစ်စဉ်	စိုက်ပျ ိုးနရးနချးနငွ	ရရှိရေ်မှာ	အဓိကကျနသာ	လိုအပ်ချက်	
ေစ်ရပ်ခေစ်သည်။	ကိုဗစ်	 ၁၉	ကပ်နရာဂါကာလေွင်	 အစိုးရထံမှ	 ထုေ်နပးသည့်	 နချးနငွများရရှိခဲ့နသာ်	
လည်း	လက်ရှိ	၂၀၂၁	ခုနှစ်	နိုင်ငံနော်	အာဏာကို	ေပ်မနော်မှ	ရယူပပီး	ကာလေွင်မူ	နချးနငွမရသည့်အခပင်	
လိုအပ်နသာ	နငွနြကးစီးေင်းမှုပါ	ေည်းပါးခပေ်နောက်သွားသခေင့်	နောင်သူများ၏	စိုက်ပျ ိုးနရး	လုပ်ငေ်း	
များနှင့်	သွင်းအားစု	ကုေ်ကျစရိေ်များအေွက်	အခက်ကကုံရသည်။	
	 ေေက်ေွင်လည်း	 ကိုဗစ်	 ၁၉	 ကာလနြကာင့်ပင်	 သယ်ယူပို့နောင်နရးစရိေ်မှာ	 ယခင်ကထက်	
ပိုမိုကုေ်ကျလာသခေင့်	စိုက်ပျ ိုးသီးနှံ	နရာင်းချရာေွင်	ကုေ်ကျစရိေ်	ပိုမိုများခပားခမင့်ေက်လာနေပါသည်။

”
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	 ေေ်စပါးစိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းေွင်	 နခေြကားသူ	 (၂၂၄)	 အေက်	 အဓိကလိုအပ်ချက်အနေခေင့်	 
နငွနြကးပံ့ပိုးနပးနစလိုမှု	ခေစ်သည်ဟု	(၄၃)	ရာခိုင်နှုေ်းအထိ	နခေြကားထားပါသည်။	ဒုေိယလိုအပ်ချက်မှာ	
လမ်းပေ်းေက်သွယ်နရးခေစ်ပပီး	 နခေြကားသူစုစုနပါင်း၏	 (၂၉)	 ရာခိုင်နှုေ်း	 နခေြကားထားသည်ကို	 နေွ့ရ	
ပါသည်။	အခခားသီးနှံစိုက်ပျ ိုးသူ	(၉၄)	ဦးကို	နမးခမေ်းရာ	နေးကွက်ခိုင်မာခခင်း	သည်	သူေို့အေွက်	အဓိက	
လိုအပ်ချက်ခေစ်နေပပီး၊	 နငွနြကးလိုအပ်ချက်မှာ	 နခေြကားသူစုစုနပါင်း၏	 (၂၀)	 ရာခိုင်နှုေ်းခေင့်	 ဒုေိယ	
အများေုံးနခေြကားထားပါသည်။
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		 မျ ိုးနစ့နှင့်	 နခမြသဇာအလွယ်ေကူရနိုင်မှုေို့မှာ	ယခုကိုဗစ်	 ၁၉ကပ်နရာဂါနှင့်	 ၂၀၂၁	 ခုနှစ်	 နိုင်ငံ	
နော်အာဏာကို	 ေပ်မနော်မှ	 ရယူပပီးကာလအေွင်း	 နေွ့ကကုံရင်ေိုင်နေရသည့်	 အခက်အခဲေစ်ရပ်	
ခေစ်သည်။	 နရရှည်အေွက်မူ	 အခခားသီးနှံစိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်း	 ေွံ့ပေိုးေိုးေက်လာနစရေ်နှင့်	 နစျးကွက်	
ခိုင်မာမှုရှိနအာင်	အဓိကထားပံ့ပိုးကူညီေို့	လိုမည်ခေစ်သည်။	
	 အနရအေွက်သုနေသေ	 နကာက်ခံချက်အရ	 စပါးစိုက်ပျ ိုးသ	 နောင်သူအချ ို့သည်	 လာမည့်	
နှစ်ေွင်	သွင်းအားစုပစ္စည်းများခေစ်သည့်	နခမေီ၊	ဓာေ်နခမြသဇာ	နှုေ်းထားများ	ေက်လက်နစျးခမင့်နေမည်	
ေိုလှေင်	 မေ်ပဲနှင့်	 အခခားသီးနှံေို့ကိုသာ	 	 နခပာင်းလဲပပီး	 စိုက်သင့်နြကာင်း	 သုံးသပ်ြကသည်။	 သို့နသာ်	
လယ်ဧကများစွာခေင့်	လုပ်ကိုင်နေနသာ	နောင်သူများအေို့	ထိုသို့နခပာင်းလဲ	စိုက်ပျ ိုးရေ်	မလွယ်ကူနိုင်နချ။	
ထွေ်ယက်ရေ်	မလိုအပ်ဘဲ	ပက်ကကဲရုံခေင့်	စိုက်နိုင်နသာ	ပဲစိုက်ခင်း၏ေေ်ေိုးသည်	ေစ်ေင်း	လှေင်	၃၀၀၀၀	
နကျာ်	 ရှိနသာ်လည်း	 ပဲစိုက်သူေို့အေွက်	 မူလခေ့်မှေ်းနရာင်းနစျးအေိုင်း	 ရရှိရေ်အေွက်	 နစျးကွက်	
ေည်ပငိမ်မှု၊	ခိုင်မာမှုေို့မှာ	ထည့်သွင်း	စဉ်းစားရသည့်	အချက်ေစ်ခု	ခေစ်သည်။	

နခမြသဇာနေးမကျဘူးေိုရင်နော့	မေ်ပဲနပါ့ဗျာ။	ပဲနေးကလည်း	ေစ်ေင်းကို	၃	နသာင်း	

နကျာ်	 နလာက်ေို	 ပဲေိုနော့	 ထွေ်လည်းမထွေ်၊	 စိုက်လည်းမစိုက်ရဘူး	 ပက်လိုက်ော	

နပါ့ဗျာ။	နေးခေေ်းရေယ်ဗျာ။	နေးေိုးက	၃	နသာင်းနကျာ်ေိုနော့	လယ်လုပ်ောထက်	

ကိုက်ောနပါ့။	ေစ်ခုရှိောက	မေ်ပဲေိုောကလည်း	နေးကနကာင်းေဲ့အခါမှပဲ	နကာင်း	

ောနလ။	၂၀၀၅	လားမသိအဲေုေ်းကေို	ေစ်ေင်းမှာ	၁၃၀၀၀	ပဲရှိော	အဲဒီအချေိ်ေုေ်း	

ကေိုရင်။	ေခါေစ်နလနော့လည်း	 ၃	 နသာင်း၊	 ၄၊	 ၅	 နသာင်း	 မမှေ်ဘူးနလ၊	 မမှေ်ဘူး	

ေိုနော့	မေ်ပဲနေးက	ဘယ်ချေိ်ေက်မယ်	မသိဘူးနလ။     

       အဌားလယ်စိုက်သူ၊	ခမင်းမူ

 ေေ်စပါးနှင့်အခခားသီးနှံ	 စိုက်ပျ ိုးနရးလုပ်ငေ်းများ	 ေွံ့ပေိုးေိုးေက်မှုအေွက်	 ရာသီဥေုနြကာင့်	

ခေစ်နပါ်သည့်အခက်အခဲများကို	ကူညီနခေရှင်းနပးနိုင်ခခင်းမှာ	အဓိက	လိုအပ်ချက်ခေစ်သည်ဟု	မသေ်မှေ်	

ြကပါ။	ရာသီဥေုနောက်ခပေ်၍	ေုံးရှုံးေစ်ောရနသာ	စိုက်ပျ ိုးကုေ်ကျစရိေ်သည်	နစျးကွက်ခိုင်မာပပီးနရာင်း

နစျးနကာင်းနကာင်းရနသာနှစ်ေွင်	ခပေ်လည်ရှာနေွနိုင်သည်ဟု	မှေ်ချက်ခပုြကသည်။	အထူးသခေင့်	အခခား

သီးနှံစိုက်နောင်သူများအေို့	 နိုင်ငံခခား	 နစျးကွက်ရှာနေွရေ်အေွက်	 အစိုးရအချေိ်အေက်နှင့်	 သာမက	

ပုဂ္ဂလိက	အချေိ်အေက်ပါ	အနရးကကီးနြကာင်း	နေွးနနွးနခပာေိုြကပါသည်။	

ကျွေ်နော်ေို့နိုင်ငံက	 ခမေ်မာနိုင်ငံမှာရှိေဲ့လူဦးနရအရ	 အေည်းေုံး	 ၇၀	 %	 နလာက်က	

နောင်သူကိုမှီခိုပပီးနော့	 နရာင်းဝယ်နောက်ကားသူက	 များောကိုး	 စိုက်ပျ ိုးနရးကို	

အေင်နခပနအာင်	 နေးကွက်ရှာနပးရမယ်။	 ပံ့ပိုးစရိေ်	 သွင်းအားစု	 သက်သာနအာင်	

လုပ်နပးရမယ်။	ေည်းပညာကနော့	လုပ်မနပးရင်နောင်	ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာကကံ	လုပ်လို့	

ရပါနသးေယ်။	အနရးကကီးောက	အဲဒါနေွပါပဲ။

စိုက်ပျ ိုးနေး	အနရာင်းကိုယ်စားလှယ်ေစ်ဦး၊	နရှေဘိုပမို့

”

”

”

”
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	 စိုက်ပျ ိုးနောင်သူများအနေခေင့်	 လက်ရှိကာလ	 ရှင်သေ်ရပ်ေည်နိုင်နရးအေွက်	 အနရးကကီးေုံး	

လိုအပ်ချက်မှာ	လုံခခုံမှုပင်	ခေစ်သည်။	လုံခခုံမှု	ေိုသည်မှာ	၂၀၂၁	ခုနှစ်	နိုင်ငံနော်	အာဏာကို	ေပ်မနော်မှ	

ရယူပပီးကာလအေွင်း	ေပ်မနော်မှ	လိုက်လံေမ်းေီးနေခခင်းနြကာင့်	ထွက်နခပးေိမ်းနရှာင်ရသည့်အနခခ

အနေ၊	 သိုနလှာင်ထားနသာေေ်၊	 စပါး၊ေီနှင့်	 အခခား	 ပိုင်ေိုင်မှုများကို	 ေျက်ေီးသိမ်းေည်းခံရသည့်	

အနခခအနေ	 စသည့်	 ရုပ်ပိုင်းေိုင်ရာမလုံခခုံမှု	 နှင့်	 စိေ်ပိုင်းေိုင်ရာမလုံခခုံမှုများကို	 ရင်ေိုင်နေြကရသည်။	

လက်ရှိ	စစ်ကိုင်းေိုင်း	နဒသကကီးေွင်	စိုက်ပျ ိုးနရး	အေွက်သာမက	ရပ်ေည်နေထိုင်နရးအေွက်	လုံခခုံမှု	

အားေည်းနေခခင်းများ	ခေစန်ပါ်နေသညဟ်	ုအနရအေကွ	်သနုေသေေငွသ်ာမက	အရညအ်နသွးသနုေသေ	

မှာပါ	နေွ့ခမင်ရပါသည်။	

		 လက်ရှိအနခခအနေအရ	 လုံခခုံနရးအာမခံချက်မည်သို့ပင်	 ကင်းမဲ့နေနစကာမူ	 နောင်သူအများစု	

သည်	မနသချာမှုများစွာကို	နမ့ထားြကပပီး	နနွစပါးစိုက်ရေ်အေွက်	စိုက်ပျ ိုးေည်နရကို	အချေိ်မီ၊	အချေိ်မှေ်	

လုံနလာက်စွာ	ရရှိရေ်အေွက်သာ	နမှော်လင့်နေြကပါသည်။	နိုင်ငံနရး	မေည်ပငိမ်မှုများနြကာင့်	နစျးကွက်	

ခိုင်မာမှု၊	ေည်ပငိမ်မှုများ	မရှိသခေင့်	လာမည့်နှစ်ေွင်လည်း	နစျးနကာင်းရရေ်	မနမှော်မှေ်းနိုင်နသးနြကာင်း	

ထင်ခမင်ချက်များ	နပးထားြကသည်။

	 အချုပ်အားခေင့်	 ယခုစစ်ေမ်းနကာက်ယူရာနဒသများသည်	 	 စိုက်ပျ ိုးနရးကိုသာ	 အဓိကထား	

လပုက်ိငုန်ောငရ်ကွ	်နေနသာနဒသများခေစသ်ည။်	လကရ်ှကိာလေငွ	်ခေစန်ပါ်နေနသာ	နိငုင်နံရးအနခခအနေ	

များနြကာင့်	လာမည့်စိုက်ပျ ိုးနရး	ရာသီေွင်လည်း		ယခင်နှစ်များကဲ့သို့	လုပ်ငေ်းများ	လုပ်ကိုင်နောင်ရွက်	

နိုင်ရေ်	 နောင်သူအများစုက	မနမှော်မှေ်းနော့သည်ကို	 နေွ့ရသည်။	ထိုအကျ ိုးေက်သည်	စစ်ကိုင်းေိုင်း	

နဒသကကီးအေွင်းရှိ	 ခပည်သူများသာမကဘဲ	 နောင်သူများ၏	 စိုက်ပျ ိုးနရး	 ထွက်ကုေ်များအနပါ်	

မှီခိုနေရနသာ	 ပမို့ခပနဒသရှိ	 ခပည်သူများအေွက်ပါ	 စားေပ်ရိက္ခာေူလုံနရးေိုင်ရာ	 ခပဿောများ	 မြကာမီ	

ကာလေွင်	မလွှဲမနသွ	နပါ်နပါက်လာနိုင်စရာရှိသည်ဟု		နကာက်ချက်ချရမည်	ခေစ်ပါသည်။






