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ရှမ်းခေည်အကရှ့ေိုင်း တာချီလိတ် ခမို့ေယ် ထိုင်းေယ်စေ်နှင့် ၁ ေီလိုမီတာခေ့်အေွာ မတရား
သိမ်းယူထားကသာ လယ်ယာကခမများကေါ်တွင် ‘ဝ’ ကသွးစည်းညီညွတ်ကရးတေ်ြွဲ့(UWSA) ေိုင် 
ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီများအုေ်စုေ နိုင်ငံကတာ်စီမံအုေ်ချုေ်ကရးကောင်စီ (ေစေ) ကေျာကထာေ် 
ကောေ်ခံခြင့် စေ်ရုံ ၂ ခု တည်ကောေ်ရေ် တြေ်အသေ်သွင်းြို့ ကေိုးစားလာခဲ့သည်။ ကေသခံ
ခေည်သူအများေ ေတ်ဝေ်းေျင်ညစ်ညမ်းမှု ေိုးေျ ိုးသေ်ကရာေ်မှုများ စိုးရိမ်ကေရခေီး သူတို့
ေိုင်ေိုင်သည့် ကခမယာများေိုလည်း ခေေ်လည်ရရှိလိုခခင်းကသောင့် ေေ့်ေျင်ေေ့်ေွေ်ကေလျေ်
ရှိသည်။

တာချလီတိခ်မို့၏ အကရှ့ ဘေ ်ဧေ 100 ေျယ်ဝေ်းသည့ ်ကခမေေွတ်င်ွ စေရ်ုတံညက်ောေရ်ေ ်
ရာထားသည်။ ၎င်းကခမေွေ်သည် 1998-1999 နှစ်များေ ခမေ်မာစစ်တေ်မှ စေ်မှုဇုေ်တည် 
ကောေ်ရေ်ဟုေိုော မတရားသိမ်းယူထားသည့် ဧေ 600 ရှိ လယ်ယာကခမများ၏ တစိတ်တ
ေိုင်း ခြစ်သည်။ ကခမဧေ 100 အေွေ်ေို ‘ဝ’ကသွးစည်းညီညွတ်ကရးတေ်ြွဲ့ေိုင် ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီ
များအုေ်စုေ 2001 ခုနှစ်တွင် ရယူထားခခင်း ခြစ်ကသာ်လည်း စေ်ရုံမတည်ကောေ်ခြစ်ေါ။
 
2011 ခုနှစ်မှစတင်၍ တာချီလိတ်ခမို့ေယ် ကဟာင်လိတ် လယ်သမားများေ သမ္မတဦးသိေ်းစိေ်
လေ်ထေ် ခေည် ကထာင်စုကေံ့ခိုင်ကရးနှင့်ြွံ့ ခြိုးကရးေါတီ (USDP) အစိုးရအား စိုေ်ေျ ိုးလို့ရနိုင်
သည့် အေွေ်တွင် ေေ်လေ်လုေ် ေိုင်လျေ်ရှိခေီး သူတို့ေိုင်ေိုင်သည့် စေ်မှုဇုေ်မှ လယ်ယာ
ကခမများ ခေေ်ကေးရေ် ကမတ္တာရေ်ခံခဲ့သည်။ အမျ ိုးသားေီမိုေကရစီအြွဲ့ချုေ် (NLD) အစိုးရ
လေ်ထေ်တွင် ေေ်လေ်ကတာင်းေိုလာကသာ်လည်း 2019 ခုနှစ် စေ်တင်ဘာလ 5 ရေ်ကေ့
တွင် ရှမ်းခေည်ေယ်အစိုးရေ ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီလေ်ကအာေ်ခံ လွိုင်ေမ်ကောင်း ေုမ္ပဏီအား 
ဧေ 100 ရှိ ကခမေွေ်ကေါ်တွင် စေ်ရုံ 2 ခု တည်ကောေ်ရေ် ခွင့်ကေးခဲ့သည်။ တည်ကောေ်မည့် 
စေ်ရုံ 2 ခုမှာ ကရာ်ဘာ သေ့်စင်စေ် နှင့် မေ်းဂေိစ် သေ့်စင်စေ် တို့ ခြစ်သည်။
 
2019 ခုနှစ် ကအာေ်တိုဘာလထဲတွင် ‘ဝ’ တေ်ြွဲ့ေိုင် ေုမ္ပဏီေ သိမ်းယူထားကသာ လယ်ယာ
ကခမအား ခခစံည်းရိုးခတရ်ေ ်ေျ ိုးစားခဲက့သာလ်ည်း လယသ်မားများေ ေတိေ်ိုန့ိငုခ်ဲသ့ည။် ေမု္ပဏီ
ေ ေျုးကေျာ်မှု နှင့် ေိုင်ေိုင်မှုများ ြျေ်ေီးသည်ဟုေိုော  တရားစွဲေိုခဲ့ကသာ်လည်း ကောေ် 
လုေ်ကရးေိုမူ ရေ်တေ့်ခဲ့သည်။ 2020 နှင့် 2021 နှစ် အကစာေိုင်းများထဲတွင် ေုမ္ပဏီေ စည်းရိုး
စိုေ်ထူရေ် ေျ ိုးစားကေခဲ့ကသာ်လည်း လယ်သမားများေ ေေ်လေ်ဟေ့်တားနိုင်ခဲ့ ခေီး တရား
ကရးရာလမ်းကသောင်းမှလည်း လယ်ယာကခမများ ခေေ်လည်ရရှိကရး ကေိုးစားခဲ့သည်။
 
စစ်တေ်မှ နိုင်ငံ ကတာ်အာဏာသိမ်းယူခေီးကောေ် 3 လအသော ကမလ 6 ရေ်ကေ့တွင် ဟုေ်ေေ်း
ေုမ္ပဏီေ ဘူေုိဇာခြင့် ရုတ်တရေ်ကရာေ်လာခေီး ကခမညှိရေ် စတင်ကေကလသည်။ ကေသခံ 
လယ်သမားများနှင့်  ရဟေ်းသံဃာများေ ေေ့်ေျင်ေေ့်ေွေ်သေသည့်အတွေ် ေုမ္ပဏီ

အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်



3

ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

လုေ်သားများေ ၎င်းတို့အား အောအေွယ်ကေးရေ် ရဲတေ်ြွဲ့များအား ကခါ်ယူခဲ့သည်။  ဤလုေ် 
ရေေ်ိသုေည့လ်ျှင ်စစက်ောငစ်ေီ ‘ဝ’တေြ်ွဲ့၏ ကောေေ်ယွတ်ငွ ်အခိငုအ်မာရှကိေကသောင်းသသိာ
သည်။

ကမလ နှင့် ဇွေ်လ အတွင်းတွင် ခခိမ်းကခခာေ်မှုများ ရှိကေလင့်ေစား ေုမ္ပဏီ ၏ ကောေ်လုေ်ကရး
လေုင်ေ်းများ လေုက်ောငက်ေမှုေိ ုကေသခလံထူတုို့ေ သတ္တရိှရိှ ိကေိုးစားတားေီးနိငုခ်ဲသ့ည။် သို့ 
ကသာလ်ည်း ေမု္ပဏေီ ညအခေင်မထေွရ် အမေိ့်အချေိေ်ိ ုအသံုးချခေီး ြျေ်ေီးရေ ်ခေ်ခဲသည့ ်
ေေွေ်ရစစ်ည်းရိုးအတုခ်မစခ်ျခခင်း စသည့ခ်ေငေ်ငမ်ှုများ ခေုလေုခ်ဲသ့ည။် ဇလူိငုလ်ဦးေိငု်းမစှ၍ 
ကောေ်လုေ်ကရး အစီအစဥ်များ ရေ်ေားခဲ့ကသာ်လည်း ေိုဗစ် ကလာ့ကေါင်းနှင့် ကေုံကေိုေ်ကေ
တာကသောင့ ်ကောေလ်ေုက်ရးများ ရေတ်ေ့က်ေတာခြစန်ိငုက်သောင်း ကေသခလံထူေု ယုသံေညသ်ေ
သည်။

 ကေသခံများအကေခြင့် စေ်ရုံတည်ကောေ်မှုအား ေေ့်ေျင်ေေ့်ေွေ်ရခခင်းမှာ လယ်ယာကခမ
များ ေုံးရှုံးမှုတင်မေဘဲ ေတ်ဝေ်းေျင်ညစ်ညမ်းမှုမှာ အထူး စိုးရိမ်ရခခင်းကသောင့်ခြစ်သည်။ 
အထူးသခြင့ ်စေမ်ှုဇေုေ်ိ ုစီးေင်းခြတသ်ေ်း ကေသည့ ်ေမ့ဟ်တုခ်မစက်ချာင်းသည ်ထိငု်း-ခမေမ်ာ 
နှစ်နိုင်ငံေယ်ခခား သတ်မှတ်ကေးထားခခင်းခြစ်ခေီး မဲကခါင်ခမစ်တွင်းသို့စီးေင်းော ကရေကတိဂံ တွင်
ေုံေည်းသည်။

လွေ်ခဲ့သည့် နှစ်များေ ထိုင်းကရဘေ်ေိုင်ရာ အရာရှိများ၏ တိုင်းထွာစစ်ကေးချေ်အရ ေမ့်
ဟတုခ်မစက်ချာင်းသည ်မေ်းဂေစိမ်ျားရှကိေသည့အ်ေင့သ်ည ်စိုးရမိြ်ယွအ်န္တရာယ ်ရှသိညဟ် ုေို
ေါသည။် ဤခြစရ်ေ်သည ်တာချလီတိ၏် ကခမာေဘ်ေတ်င်ွ လေ်ရှ ိမေ်းဂေိစမ်ျား တူးကြါ်လျေ်
ရှိရာမှ စိမ့်ဝင်လာခခင်းခြစ်နိုင်သလို ေမ့်ဟုတ်ခမစ်ဧရိယာမှ စုေုံထားသည့် မေ်းဂေိစ်များလည်း
ခြစ်နိုင်ေါသည်။ ေမ့်ဟုတ်ခမစ်ေမ်းေံကဘးမှ မေ်းဂေိစ်သေ့်စင်စေ်ရုံ တည်ကောေ်ခခင်းသည် 
လေ်ရှိ ညစ်ညမ်းမှုအား ေိုမိုတိုးေွါးကစမည့်အခေင် ေကလးများ၏ ေျေ်းမာကရးအတွေ်ေါ 
အန္တရာယ်ခြစ်ကစေါသည်။

 ကေသခံများအကေခြင့်လည်း စေ်ရုံ  ၂ ရုံမှ ထွေ်လာသည့် အခိုးအကငွ့များသည် ကလထု
ညစ်ညမ်းမှုများ ခြစ်ကစော အထူးသခြင့် ကရာ်ဘာသေ့်စင်သည့် ကညှာ်ေံ့သည် တာချီလိတ်ခမို့ 
အကရှ့ေိုင်း ေင်ကခခြုံးကေသ နှင့် အခခားတြေ်၌ ေေ်စေ်ကေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ေိုင်ခမို့
ဝေ်းေျင်တွင် ေျေ်းမာကရးေိုင်ရာခေဿောများ ခံစားရြွယ်ရှိခေီး ခရီးသွားလာကရးလုေ်ငေ်း၌ 
လည်း ထိခိုေ်လာနိုင်ြွယ်ရှိသည်။

စစ်တေ်အရာရှိကေီးများ နှင့် ခေင်ေမှလာကရာေ်ရင်းနှီးခမှုေ်နှံသူများ ေိုမိုချမ်းသာသည်ထေ်
ချမ်းသာြို ့တာချလီတိ၌် မေ်းဂေစိတ်ူးကြါ်ကရးလေုင်ေ်းနငှ့ ်ကရာဘ်ာစိေုခ်င်းများ ေျယေ်ျယခ်ေေ့်
ခေေ့် ကေါ်ကေါေ်လာခခင်းသည် ကေသတွင်း ေတ်ဝေ်းေျင် နှင့် လူကေမှုဘဝအား ေိုးေျ ိုးများစွာ
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သေ်ကရာေ် ကစခဲ့ ခေီးခြစ်သည်။ စီမံေိေ်းချထားသည့် စေ်ရုံများသည် ကောေ်ထေ်ေျေ်စီးမှု
များေိေုင ်ခေုလေုရ်ေအ်ေငသ်င့ခ်ြစက်ေခေီး နစှြ်ေေ်ယစ်ေတ်ငွ ်မှတီင်းကေထိငုသ်ေကသာ ခေည်
သူများအား ေိုမိုေုေ္ခကရာေ်ကစမှာ ခြစ်သည်။
 
ရှမ်းလူ့အခွင့်အကရးမဏ္ဍိုင်သည် ကဟာင်လိတ်ကေျးရွာသူ/သားများ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိေို လွေ်စွာ 
ချီးေျူးလိေုါသည။် တချေိတ်ည်းတငွ ်စစက်ောငစ်နီငှ့ ်‘ဝ’ကသွးစည်းညညီတွက်ရးတေြ်ွဲ့ တိုအ့ား
လည်း အေိေုါစေရ်ုတံညက်ောေမ်ှုအစအီစဉေ်ိ ု ြျေသ်မိ်းကေးရေ ်လယယ်ာကခမများေိလုည်း 
သေ်ေိုင်ရာ ေိုင်ေိုင်သူ လယ်သမားများထံ ခေေ်လည်ကေးအေ်ရေ် ေေ်သေားလိုေါသည်။

လွေ်ခဲ့သည့် နှစ်ကေါင်း 20 ခေ့်ေ မယ်ေိုင်ခေည်သူလူထုေ ဟုေ်ေေ်းကေျာေ်မီးကသွး စွမ်းအင်
သုံး လျေစ်စဓ်ာတအ်ား တညက်ောေက်ရး စမီခံျေေ်ိ ုကအာငခ်မငစ်ွာ တားေီးနိငုခ်ဲသ့ည့ ်ခြစရ်ေ်
ေို လွေ်စွာေဲ အားေျေါသည်။ ယခုတခါ ေျွန်ုေ်တို့ ညီတူညီမျှ ေိုင်ေိုင်သည့် ေမ့်ဟုတ်ခမစ် 
ချ ိုင့ဝ်မှ်းေတဝ်ေ်းေျငေ်ာေယွရ်ေ ်လှုေရ်ှားမှု၌လည်း မယေ်ိငုခ်ေညသ်တူို ့အကေခြင့ ်အလားတ ူ
ေါဝင်ေင်နွှဲ ေူညီသေလိမ့်မည်ဟု ကမျှာ်လင့်ေါသည်။ 
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မာြိကာမာြိကာ

အေျဉ်းချုေ် 2

တာချီလိတ် ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီ လုေ်ကောင်ချေ်များ ကောေ်ခံသမိုင်း
• တာချီလိတ် ဟုေ်ေေ်းကေျာေ်မီးကသွး လျေ်စစ်ဓာတ်အားစီမံချေ်အား 

ထိုင်းနိုင်ငံ ခေည်သူများေေ့်ေွေ်
• ေဏ်ခတ်မှုသေားမှ တာချီလိတ်တွင် UWSA စီးေွါးကရးလုေ်ငေ်းများ 

အားကောင်းကေေဲ 22

21

18

တာချီလိတ်ခမို့ေယ် ကဟာင်လိတ် ကေျးရွာသူ/သားများ၏ လယ်ယာ
ကခမများ သိမ်းယူမှု ခြစ်စဉ်ခေ မှတ်တမ်းဇယား 

ေိေါေ်း 6

8

တာချီလိတ်မှကရာ်ဘာထုတ်လုေ်မှု

• ကရာ်ဘာသေ့်စင်စေ်ရုံမှ စိုးရိမ်ြွယ်ရာ ေတ်ဝေ်းေျင်ညစ်ညမ်းမှု 31

30

ေိဂုံး 32

ရှမ်းခေည်အကရှ့ေိုင်းမှ မေ်းဂေိစ်တူးကြာ်ကရးလုေ်ငေ်းများ

• မေ်းဂေိစ်သတ္တုရိုင်းများ သည်ယူေို့ကောင်ခခင်းနှင့် တင်ေို့ကရာင်းချခခင်း

• မေ်းဂေိစ်ထုတ်လုေ်မှုမှ ညစ်ညမ်းမှုများ

- ကရညစ်ညမ်းမှု

- ကလထုညစ်ညမ်းမှု 30
28

26

24

28
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ဤထုတ်ခေေ်ချေ်သည် လွေ်ခဲ့သည့် နှစ်ကေါင်း 20 ကေျာ်ေ ခမေ်မာစစ်တေ်မှ မတရားသိမ်းယူ
ထားသည့် လယ်ယာကခမများေို ခေေ်လည်ရရှိရေ် ကေိုးစားကေသည့် ကဟာင်လိတ် ကေျးရွာသူ/
သားများ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှုေို ထုတ်ကြါ်ခေသရေ် ရည်ရွယ်ေါသည်။ အေယ်၍ ‘ဝ’ ကသွးစည်း
ညီးညွတ်ကရးတေ်ြွဲ့ (UWSA) အကေခြင့် စီမံေိေ်းအတိုင်း စေ်ရုံများတည်ကောေ်မည်ေိုလျှင် 
ထိုင်း-ခမေ်မာ ေယ်စေ်တကလျှာေ်တွင် မှီတင်းကေထိုင်သေသည့် ခေည်သူအများ ကေီးမားသည့် 
အန္တရာယ် ခြစ်ကေါ်ကစနိုင်သည်ေို အသားကေး တင်ခေလိုေါသည်။ စစ်ကောင်စီေ နိုင်ငံကတာ်
အာဏာ သမိ်းယခူေီးကောေ ်စေစ အကေခြင့ ်‘ဝ’ တေြ်ွဲ့ UWSA နငှ့ ်နိငုင်ကံရး ေူးကေါင်းကောငရ်ေွ်
မှုများ လိုအေ်သည့်အတွေ် ဤစေ်ရုံများ တည်ကောေ်ခွင့်ကေးခခင်းခြစ်ခေီး ထိခိုေ်ေစ်ောနိုင်
သည့် အကလျှာ့ကေး လိုေ်ကလျာခခင်း၏ အစေင်ရှိကသးသည်ဟု ေျွန်ုေ်တို့ စိုးရိမ်ေါသည်။

ထို့ကသောင့် ေမ့်ဟုတ်ခမစ်ကချာင်း ချ ိုင့်ဝှမ်းတကလျှာေ်တွင် မှီတင်းကေထိုင်သေသည့် ခေည်သူ
အများသည် ေျွန်ုေ်တို့ ညီတူညီမျှေိုင်ေိုင်သည့် ေတ်ဝေ်းေျင်ေို  ောေွယ်ရာလှုေ်ရှားမှု၌ 
အတူတေွ ေါဝင်ေင်နွှဲ ေူးကေါင်းေူညီ သေလိမ့်မည်ဟု ကမျှာ်လင့်ေါသည်။

နိေါန်းနိေါန်း
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ြာချီလိြ်မမို့နယ် ရဟာင်လိြ် ရကျးွွှာသူ/သားများ၏ လယ်ယာရမမများ ြာချီလိြ်မမို့နယ် ရဟာင်လိြ် ရကျးွွှာသူ/သားများ၏ လယ်ယာရမမများ 
သိမ်းယူမှု မြစ်စ်ဉ်မပ မှြ်ြမ်းဇယား သိမ်းယူမှု မြစ်စ်ဉ်မပ မှြ်ြမ်းဇယား 

ရေ်စွဲ အကသောင်းအရာ

1998-1999 နိုင်ငံကတာ်ကအးချမ်းသာယာကရး နှင့်   ြွံ့ ခြိုးကရးကောင်စီ (ေအြ) 
လေ်ထေ်ေ ခမေ်မာစစ်တေ် အကေီးအေဲများသည် တာချီလိတ်ခမို့ 
အကရှ့ဘေ ်5 ေလီိမုတီာ အေွာအကဝးရှ ိဧေကေါင်း 601.54 ရှ ိလယ်ယာ
ကခမများေို စေ်မှုဇုေ်အကခြစ် အတင်းအဓမ္မ သိမ်းယူခဲ့သည်။ ထိုစဉ်
ေ ေအြ ခရိုင်အုေ်ချုေ်ကရးမှူးမှာ ဗိုလ်မှူး ကြသိေ်း ခြစ်သည်။ အချ ို့
ကသာ လယ်သမားများသည် သူတို့ေဂိုေိုင်ေိုင်သည့် လယ် ယာကခမကေါ်
တွင် ထွေ်ယေ်စိုေ်ေျ ိုးခခင်းများ မလုေ်ရဲသေကတာ့ေါ။ အချ ို့ေကတာ့
ခြင့် အခခားကရွးစရာ စိုေ်ေျ ိုးရာကခမယာ မရှိသည့်အတွေ် ေေ်လေ်
လုေ်ေိုင်လျေ်ရှိသည်။

2000 စေ်မှုဇုေ်၏ အကောေ်ဘေ်ကေါင့် ဧေ 100 အေျယ်အဝေ်းရှိ လယ်ယာ
ကခမများေို အေွေ်ချခေီး ရင်းနှီးခမှုေ်နှံသူများထံ အထူးအားခြင့် တရုတ် 
နှင့် ‘ဝ’ တို့အား ကရာင်း ချကေးသည်။ တာချီလိတ် အာဏာေိုင်များေ 
ခမို့တွင်းရှိ ေားဝေ်ကရှာ့တို့အားလုံး စေ်မှု ဇုေ်သို့ ကခောင်းကရေ့ကစခဲ့ ခေီး စီး
ေွါး ကရးလုေ်ငေ်းများ အချ ို့လည်း စတင်လည်ေတ်ခဲ့သည်။ ေျေ်ရှိသည့် 
ကခမဧေ 500 ေိကုတာ ့အသုံးခေုခခင်းမရှသိည့ ်အတေွက်သောင့ ်အချ ို့ကသာ 
လယသ်မား များေ ေိငုေ်ိငုသ်ည့ ်ကခမယာများ အလိေု ်ေဂိအုတိငု်း ထေွ်
ယေ် စိုေ် ေျ ိုးလျေ်ရှိသည်။

27 ဇူလိုင်လ 
2001

စေ်မှုဇုေ်၏ ဧေ 100 အေျယ်အဝေ်းရှိ လယ်ယာကခမများေို ဟုေ်ေေ်း
ေမု္ပဏအီား ေလတစ်တစေ်ိေုစ်ေရ်ု ံနင့်ှ တရိစိ္ဆာေအ်စာ လေုင်ေ်းစေရ်ု ံ
တည်ကောေ်ရေ် ခွင့်ခေုကေးခဲ့သည်။ သို့ကသာ်လည်းေဲ ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီ
ေ ဧေ 11.16 အေွေ်ေိုသာ ဝေ်သေေ်ကမွးခမူကရး လုေ်ငေ်းအတွေ် 
အသုံးခေုခဲ့ ခေီး ေျေရ်ှသိည့ ်ကခမေိကုတာ ့အသုံးခေုခခင်း မရှသိည့အ်တေွ ်
လယ်သမားများေ ေေ်လေ်အသုံးခေုသည်။ 

ကမလ 2011 ဟေုေ်ေ်းေမု္ပဏေီ 2001 ခနုစှတ်ငွ ်သတူိုအ့ားကေးထားသည့ ်ကခမယာဧေ 
100 အေေွေ်ိ ုခခစံည်းရိုးခတရ်ေ ်ကေိုးစားခဲက့သာလ်ည်း လယ ်သမားများ
ေ ေေ့ေ်ျငခ်ဲ့ သေသည။် တြေတ်ငွလ်ည်း သတူို့ကခမယာများ ခေေလ်ည်
ရရှိကရးအတွေ် အစိုးရအား တရားဝင် ကမတ္တာရေ်ခံခဲ့သည်။
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2012 ကေသခံ လယ်သမား များေ စေ်မှုဇုေ်မှ ၎င်းတို့ကခမယာများ ခေေ်ကေးရေ် 
တာချီလိတ် ခမို့ေယ် ကခမယာအရာရှိများထံ စာကရး ကတာင်းေိုသည်။ 
အကသောင်းခေေ်သေားခခင်း မရှိခဲ့ေါ။ လယ်သမား များေ သူတို့လုေ်ကေသေ 
ကခမယာတွင် စိုေ်ေျ ိုးထွေ် ယေ်သေ သည်။

ဇွေ်လ 2013 16 ဇွေ်လ 2013 ရေ်ကေ့တွင် စေ်မှုဇုေ်အတွင်း (လယ်သမားတို့ေိုင် 
ကခမယာကေါ်တွင်) တည်ကောေ်ထားသည့် အိမ်တလုံး ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီ
ေ ကခမတူးစေ်ခြင့်  ြျေ်ေီးခဲ့သည်။ ထိုကေရာတွင် သဲတူးကြါ်ကရး 
လုေ်ငေ်း လုေ်ေိုင်လျေ်ရှိ အိမ်ရှင် စိုင်းဝေ်းကေျာေ်သည် အာဏာေိုင်
များထံ လုေ်ေိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။ ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီ အား တရားစွဲေိုရေ် 
ခခိမ်းကခခာေ်လိုေ်ခခင်းကသောင့် ဇွေ်လ 18 ကေ့တွင် စိုင်းဝေ်း ကေျာေ် 
ေ ကမာ်ကတာ်ေိုင်ေယ်ခြင့် ကဟာင်လိတ်တွင် သွားကေစဥ် ကသေတ်
ခြင့် ကခါင်းအေစ်ခံရော ကသေုံးသွားသည်။ ကမာ်ကတာ်ေိုင်ေယ်ခြင့် 
ထွေ်ကခေးလွတ် ကခမာေ်သွားသည့် ကသေတ်လူသတ်သမားသည်  ‘ဝ’ 
တေ်ြွဲ့မှ ငှါးရမ်းထားသူ ခြစ် နိုင်ကသောင်း ယူေရသည်။

2013 သူတို့ေိုင်ေိုင်သည့်  လယ်ယာကခမများ ခေေ်လည်ရရှိကရး လယ်ယာ
ဦးကေီးများ အချ ို့သည် ကေခေည်ကတာ်သို့ သွားကရာေ်ော အစိုးရအား 
ကမတ္တာရေ်ခံခဲ့သည်။

7 သသဂုတ်လ 
2015

သမ္မတ ဦးသေိ်းစေိလ်ေထ်ေ ်ရမှ်းခေညအ်စိုးရ ေ ကဟာငလ်တိက်ေျးရွာ
တွင် လယ်ယာကခမ သိမ်းမှုခေဿော စုံစမ်းစစ်ကေးရေ် လယ်ယာကခမစီမံ
ခေ့်ခွဲကရးကော်မီတီ အား ညွှေ်သေားသည်။ 

2015  နှစ်ေုေ်
ေိုင်း

လယ်ယာဦးကေီးများေ သူတို့လယ်ယာကခမများ ခေေ်လည်ကေးအေ်
ရေ် နိုင်ငံကတာ် အတိုင်ေင်ခံ ကေါ်ကအာင်ေေ်းစုသေည်ထံ ကမတ္တာရေ်ခံ
စာ ကေးေို့သည်။

 31 ေီဇင်ဘာလ 
2015

တာချီလိတ်ခမို့ေယ် လယ်ယာကခမစီမံခေ့်ခွဲကရးကော်မီတီေ ရှမ်းခေည် 
ေယ ်လယယ်ာကခမစမီခံေ့်ခွကဲရးကောမ်တီထီ ံလယက်ခမအသမိ်းခရံသည့ ်
လယ်ယာဦးကေီးများအတွေ် ေစ်ောကသေး (သို့) လယ်ယာကခမအစားထိုး
ကေးခခင်း မရှိကသောင်း ထုတ်ခေေ်သည်။ 

2016 လယ်ယာဦးကေီးများေိုယ်စားအချ ို့ေ ၎င်းတို့လယ်ယာကခမများ ခေေ်ရရှိ
ကရး ကေခေည်ကတာ်သို့ သွားကရာေ်၍ ကမတ္တာရေ်ခံစာ ကေးအေ်ခဲ့သည်။

2017 တာချီလိတ်ခမို့ေယ် မဲေန္ဒေယ်ကခမ NLD အမတ်တဦးသည် လယ်ယာ
ဦးကေီးများအား သွားကရာေ်ကတွ့ေုံခေီး ကခမယာများ ခေေ်လည်ရရှိရေ် အ 
စိုးရထံတင်ခေရာ၌ ေူညီကောင်ရွေ် ကေးမည်ခြစ်ကသောင်း ကခောသည်။ 
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ကခမယာများေုံးရှုံးသည့် ကဟာင်လိတ်လယ်သမားတချ ို့

လွိုင်ေမ်ကောင်းေုမ္ပဏီမှ လာကရာေ်စိုေ်ထူထားကသာ ခခံစည်းရိုး
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3 မတ်လ 2018 ရုံးခွဲတခု ြွင့်လှစ်ရေ် NLD အမတ်ေိုယ်စားလှယ်များ တာချီလိတ်သို့ 
အလည်အေတ် ကရာေ်ရှိစဉ် လယ်ယာဦးကေီးများေ လယ်ယာကခမများ 
ခေေ်လည်ရရှိကရး ကတာင်းေိုခဲ့သည်။

21 ကမလ 2018 လယ်ယာဦးကေီးများ 137 ဦးတို့ေ သူတို့လယ်ယာကခမများ ခေေ်လည်
ကေးအေ်ရေ် နိုင်ငံကတာ်သမ္မတ ဦးဝင်းခမင့်ထံ ကမတ္တာရေ်ခံစာ ကေးေို့ 
သည်။

ကအာေ်တိုဘာ 
လ 2018

လယ်ယာဦးကေီးများေ သူတို့လယ်ယာကခမများ ခေေ်လည်ကေးအေ်ရေ် 
ကမတ္တာရေ်ခံစာ ကေးေို့သည်။ အကသောင်းခေေ်သေားခခင်း မရှိေါ။

ေီဇင်ဘာလ 2018 လယ်ယာဦးကေီးများေ သူတို့လယ်ယာကခမများ ခေေ်လည်ကေးအေ်ရေ် 
ကမတ္တာရေခ်စံာ ကောေထ်ေ ်ကေးေိုသ့ည။် အကသောင်းခေေသ်ေားခခင်း မရှေိါ။

3 ေီဇင်ဘာလ 
2018

တာချီလိတ်သို့  အလည်အေတ်ကရာေ်လာကသာ ရှမ်းခေည်ေယ် စီမံ 
ေိေ်း နှင့် ဘဏ္ဍာကရးဝေ်ကေီး ဦးစိုးလွင်သည် လယ်ယာဦးကေီးများအား 
လယ်ယာကခမများ ခေေ်ကေးရေ် ဝေ်ခံခဲ့သည်။

2019 နှစ်ဦးေိုင်း တာချီလိတ်ခမို့ေယ် ကခမယာများေိုင်ရာ အရာရှိေ လယ်ယာဦးကေီး
များအား ကတွ့ေုံခေီး လယ်ယာကခမများ ခေေ်လည်ကေးအေ်ရေ် စီစဉ်ကေး
မည်ခြစ်ကသောင်း၊ ကရာင်းချခေီးကသာ ကခမယာများေိုလည်း ေစ်ောကသေး 
ကေးအေ်သွားမည်ဟု နှုတ်ခြင့် ဝေ်ခံေတိကေးခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ် ဇွေ်လ 
မတိုင်ခင် ခေီးစီးကစရမည်ဟု ေါရှိသည်။

5 စေ်တင်ဘာလ 
2019

ရှမ်းခေည်ေယ်အစိုးရ ေ ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီစု၏ လေ်ကအာေ်ခံ လွိုင်ေ
မ်ကောင်း ေုမ္ပ ဏီအား ကရာ်ဘာသေ့်စင်စေ် (Rubber crumb)နှင့် မေ်း
ဂေိစ် သေ့်စင်စေ် စေ်ရုံ ၂ ခု တည်ကောေ်ရေ် 2001 ေ ခွင့်ခေုခဲ့သည့်
ဧေ 100 အေျယ်အဝေ်းရှိ လယ်ယာကခမတွင် ခွင့်ခေုခဲ့သည်။

19 
စေ်တင်ဘာလ 
2019

လယ်သမား 67 ဦးတို့ သီးနှံစိုေ်မျ ိုးရာ လယ်ယာကခမကေါ်တွင် လွိုင်ေမ် 
ကောင်း ေုမ္ပဏီေ စေ်ရုံတည်ကောေ်ရေ် ခွင့်ခေုချေ်ကေးထားကသာ 
ကခမယာများ ေတ်ေတ် လည်တွင် အလံများ စိုေ်ထူထားသည်။ 

24 
ကအာေ်တိုဘာ 
လ 2019

“မေျူးကေျာရ်” ေိသုည့ ်ေိငု်းဘတုမ်ျား လယယ်ာကခမ ေတေ်တ ်လည်
တွင် လွိုင် ေမ်ကောင်းေုမ္ပဏီေ စိုေ်ထူထားသည်။ 

26 ကအာေ်တို 
ဘာလ 2019

လွိုင်ေမ်ကောင်းေုမ္ပဏီ လုေ်သားများေ ခခံခတ်ြို့ ခေင်ေင်သေကသာ် 
လည်း လယ်သမားများေ ေေ့်ေျင်ေေ့်ေွေ်ကသာကသောင့် ရေ်ေိုင်း
ခဲ့ရသည်။ 
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19 နိုဝင်ဘာလ 
2019

ကဟာငလ်တိလ်ယသမားများ ေိယုစ်ားလယှအ်ြွဲ့ေ ရမှ်းတိငု်းရင်းသား
များ ေီမိုေ ကရစီ အြွဲ့ချုေ် ကတာင်ကေီးရုံးခွဲတွင် SNLD အမတ်ခြစ်သူ စိုင်း
လင်းခမတ်အား ကမတ္တာရေ်ခံစာ ကေးအေ်ခဲ့သည်။ ယင်းစာေို နိုင်ငံကတာ်
ဝေ်ကေီးများအားလုံး ကေးအေ်သွားမည်ခြစ်ကသောင်း SNLD အမတ်ေ ေို
ေါသည်။ ၎င်းစာမိတ္တူေိုလည်း တာချီလိတ် ခမို့ေယ်ရှိ အစိုးရရုံးများ 
အားလုံးထံသို့ ကေးေို့ထားကသာ်လည်း တစုံတရာ အကသောင်းခေေ်သေား
ခခင်း မရှိကေ။

နိုဝင်ဘာလ 2019 လယ်ယာဦးကေီးများ ကတာင်ကေီးမှ ခေေ်ကရာေ်လာခေီးကောေ် လွိုင်ေမ် 
ကောင်းေုမ္ပဏီေ ခခံခတ်ရေ် တြေ်ကေိုးစားခေေ်သည်။ ေီတခါကတာ့ 
လယ်သမားများေ ဓားများေိုင်ကောင်လာခေီး ခခံခတ်ကေသူများေို  
တားေီးသည်။ ေုမ္ပဏီေလည်း တာချီလိတ်ခမို့ေယ်ရှိ ခရိုင်အေင့် နှင့် 
ခမို့ေယ်အေင့် စည်ေင်ရုံးများသို့ တိုင်တေ်းစာေို့သည်။ လယ်သမား 
ကခါင်းကောင် ၄ ဦး (အမျ ိုးသား ၃၊ အမျ ိုးသမီး ၁) တို့အား ဥေကေ ေုေ်မ 
427 (ေျေ်စီးကစလိုမှု)၊ 447 (ေျူးကေျာ်မှု)၊ နှင့် 506 (ခခိမ်းကခခာေ်မှု) တို့
ခြင့် တရားစွဲ ထားသည်။ 

20 ကြကြါ်ဝါရီလ 
2020

လွိုငေ်မက်ောင်းေမု္ပဏေီ ဘေူိဇုာ ယကူောငလ်ာခေီး ကခမညှကိေကလရာ 
ရွာသားများ ေ တားေီးခဲ့ သေသည်။

18 မတလ် 2020 လယ်ယာဦးကေီးများေ နိုင်ငံကတာ် အတိုင်ေင်ခံရုံးသို့ ကမတ္တာရေ်ခံစာ 
ကေးေို့သည်။

ဧခေီ 2020 ခရိုင် နှင့် ခမို့ေယ် စည်ေင် အရာရှိများသည် NLD အမတ်များအေါအဝင် 
ရွာသားများ ေိ ုကဟာငလ်တိဘ်ေု်းကေီးကေျာင်းသို ့သွားကရာေက်တွ့ေုရံေ ်
အစီးအကဝးကခါ်သည။် ကခမေုနံငှ့က်သကသချာချာ ရငှ်းခေရာတငွ ်လယယ်ာ
ကခမ 317 ဧေ ေို ရွာသားများအား ခေေ်လွှဲကေးမည်ခြစ်ကသောင်း ကခောေို
သည်။ ရွာသားများလည်း အတိုင်းထေ်အလွေ် ကေျာ်ခမူးသေကလသည်။

ဧခေီလ - ကမလ 
2020

အစိုးရကခမယာတိုင်းထွာကရးအြွဲ့ ကရာေ်ရှိလာခေီး စေ်မှုဇုေ်မှ လယ် 
ယာကခမများအား တိုင်းထွာကလရာ ခမ်းကခခာေ်သည့် ကနွရာသီကသောင့် 
စေါးနငှ့သ်ီးနှမံျား စိေုေ်ျ ိုးထားခခင်း မရှေိါ။ ဤကခမကေရာသည ်ကခမလတွ်
ကခမယိုင်းခြစ်ကသောင်း ကခမယာ တိုင်းထွာကရးအြွဲ့ေ မှတ်ချေ်ချသည်။ 
ကခမယာ တိုင်းထွာကရးအြွဲ့ေ ေေ်ကခောသည်မှာ ကေသခံ လယ်သမား
များေ 34 ဧေ ကခမယာအတွေ်  လွိုင်ေမ်ကောင်းေုမ္ပဏီထံမှ  
ေစေ်ာကသေးရယရူေ ်သကဘာတထူားခေီး ခြစက်သောင်း ေိသုည။် ေကီခောေို
ချေ်သည် မဟုတ်မမှေ်ကသောင်း လယ်ယာဦးကေီးများေ ေိုေါသည်။ 
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နိုဝင်ဘာလ 2020 လွိုင်ေမ်ကောင်းေုမ္ပဏီေ ခခံစည်းရိုးခတ်ရေ် ကောေ်ထေ်ကရာေ်လာ
သည၊် ရွာသားများလည်း ေတိေ်ိုတ့ားေီးခေေသ်ည။် ရွာသားများေ ကေသ
ေိငုရ်ာ ရေေ်ေွအ်ေုခ်ျုေက်ရးရုံး နငှ့ ်ခမို့ေယစ်ညေ်ငသ်ာယာရုံး ၂ ကခါေ ်
တိုင်တေ်းခဲ့သည်။ အာဏာေိုင်တို့ တုေ့်ခေေ် သည်မှာ - “လယ်ယာကခမ
များအာလုံး အေွေ်ကတွချခေီး ကရာင်းမည်၊ အချ ို့အေွေ်ကတွေိုကတာ့ 
လယ်သမားများအား ေံစမ်းမဲစေစ်ေဲ့ ခေေ်လည်ချကေးမည်။”

8 ဧခေီလ 2021 တာချီလိတ်ခမို့ေယ် တရားရုံးေ လယ်သမား ၄ ကယာေ်အား တရား
ကသောင်းအရ စွဲေိုထားချေ်ေို သေ်ကသခိုင်လုံမှု မရှိသည့်အတွေ်
ကသောင့် ေယ်ချသည်။ 

6 ကမလလ 2021 မေေ ်10.30 – 11.00 ေရ ီအချေိတ်င်ွ လွိုင်ေမက်ောင်းေုမ္ပဏေီ ဘေူိဇုာ 
၂ စီးနှင့် ကရာေ်လာခေီး ကခမညှိရေ် စတင်ကေကလသည်။ ကဟာင်လိတ် 
ဘေု်းကေီးကေျာင်းမ ှေရာကတာမ်ျားေ ရွာသားများေိငုသ်ည့ ်လယယ်ာကခမ
များ ခြစ်ကသောင်း ရေ်တေ့်ကစခဲ့သည်။ ဘူေိုဇာ ေိုလည်း ကခမယာအတွင်း
မှ ခေေ်ရုတ်သိမ်းသွားသည်။

8 ကမလ 2021 ကေ့လညေ်ိငု်းအချေိတ်ငွ ်ရတဲေြ်ွဲ့များေ ကဟာငလ်တိဘ်ေု်းကေီးကေျာင်း
သို ့ကရာေလ်ာခေီး ေရာကတာအ်ား တငက်လျှာေရ်ာတငွ ်“ကောေက်ေက့တွ
မှာ သူတို့လာခေီး လွိုင်ေမ်ကောင်းေုမ္ပဏီအတွေ် လုံခခုံကရး ယူကေး
မည်၊ ရွာသားများ အကယာေ် 30 ထေ် စုရုံးမကေသေရေ်နှင့် သို့မဟုတ်
ေါေ ေိဗုစ ်ောေယွက်ရး စည်းမျည်းအရ ြမ်းေီး ခရံမည ်ခြစက်သောင်း” 
ေိုသည်။ 

9 ကမလ 2021 မေေ် 9.30 အချိေ်တွင် လွိုင်ေမ်ကောင်းေုမ္ပဏီေ ခခံစည်းရီုးခတ်ရေ် 
လုံခခံကရးရဲအြွဲ့ သားများနှင့် ကရာေ်လာသည်။ အကယာေ် 30 ထေ် 
ေည်းသည့ ်ရွာသားများ ကရာေ ်လာခေီး တားေီးသည။် လုခံခကံရးရအဲြွဲ့ေ 
ဓာတ်ေုံ မရိုေ်ရ၊ ရိုေ်လျှင် ြုေ်းသိမ်းခံရမည်ဟု ချိေ်းကခခာေ်သည်။ လုံ
ခခံကရးရဲအြွဲ့ ေိုယ်တိုင်ကတာ့ ရွာသားများ၏ ဓာတ်ေုံရိုေ် ထားသေသည်။ 
ေမု္ပဏေီ ခခခံတစ်ဉ ် 10 မတီာ အကရာေမ်ှာ ရွာသားများေ ြျေေ်ီး ေစ်
သေသည။် လေ်ုရင်း ြျေရ်င်းေဲ့ ညကေကစာင်း 5.00 ောရထီေိင် ကရာေ်လာ
သည်။  ြျေ်ေီးထားသည့် စည်းရိုးများေို လုံခခံကရးရဲအြွဲ့ေ ဓာတ်ေုံ
ရိုေ်ထားသည်။ ကောေ် လုေ်ကရးေိုင်ရာ ေစ္စည်းများ မထိရ-ဟု ကေသ
ေိုင်ရာ ရေ်ေွေ်အုေ်ချုေ်ကရးမှူး ထံသို့ လည်း သွားကရာေ်အကသောင်း
ထားသည။် ကေျာေေ်ုံးခခင်း (သို)့ ြျေေ်ီး ခခင်းများ ခေုလေုေ်ါေ ကေျးရွာ
သားများအား အကရးယူမည့် အကသောင်းလည်း ကခော သေား သည်။  
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10 ကမလ 2021 လယယ်ာဦးကေီးများေ ရမှ်းခေညေ်ယ ်ေစေ ဥေ္ကဋ္ဌ ကေါေတ်ာကေျာထ်ေွ်း 
ထံသို့  ေုမ္ပဏီမှ လယ်ယာကခမများ ရယူခခင်းအား ရေ်တေ့်ကေးရေ်နှင့် 
ခေေ်လည်ကေးအေ်ရေ် အေူအညီ ကမတ္တာရေ်ခံစာ ကေးေို့သည်။

18 ကမလ 2021 လွိုငေ်မက်ောင်းေမု္ပဏေီ လေုသ်ားများ ညအချေိတ်ငွ ်ကရာေလ်ာခေီး 
လယယ်ာကခမအား ခခခံတသ်ည။် လယသ်မားများ လာကရာေသ်ေည့ရ်ှုလျှင ်
ကသေတ် ၂ ချေ် ေစ် ကြါေ် ော ခခိေ်းကခခာေ်သည်။ 

24 ကမလ 2021 တာချီလိတ်ခမို့ေယ် ေေ်ေိုင်းရေ်ေွေ်တွင်ကေထိုင်သူ စစ်မှုထမ်း 
ကဟာင်း ဘုေ်းနိုင်ဝင်း ေိုသူသည် လွိုင်ေမ်ကောင်းေုမ္ပဏီ အတွေ် 
ေွဲစားကောင်ရွေ်ကေးသူခြစ်သည်။ ကဟာင်လိတ်ကေျာင်းထိုင်ေရာ 
ကတာသ်ည ်ရွာသားများေ စည်းရိုးများ ြျေေ်ီးရာတငွရ်ွာသားများဘေ ်
ဦးကောငသ်အူခြစ ်လိေုေ်ါလေုက်ောငက်ေကသောင်း လုခံခုကံရးရဌဲာေ နငှ့ ်
ခမို့ေယ်သံဃောယေထံ တိုင်သေားထားသည်။  

28 ကမလ 2021 မေေ် 10.00 ောရီခေ့်တွင်  ကေသခံဘုေ်းကေီးများဦးကောင်ခေီး ေုမ္ပဏီေ 
ညတွင်းချင်း လူမသိကအာင် စိုေ်ထူထားကသာ စည်းရိုးများေို ြျေ်ေီး
ခဲ့ သေသည်။ 

28 ကမလ 2021 ကေ့လည် 1.00 – 4.00 ောရီ အချိေ်တွင် ကဟာင်လိတ်ေရာကတာ် နှင့်
အတူ ရဟေ်း ၃ ေါး၊ ရွာသား ၄ ကယာေ်တို့ ဝေ်ေေ်ေိုင်းကေျာင်းတိုေ်
သို့ တရားကရးေိုင်ရာ သေားောရေ် သွား ကရာေ်ခဲ့ကသာ်လည်း ေုမ္ပဏီ
ဘေ်ေေိုယ်စားလှယ်များ ကရာေ်လာခခင်းမရှိေါ။ ယင်းသေားောေွဲတွင် 
တာချလီတိခ်မို့ေယ် သံဃောယေ-ေ ကောင်ရေွေ်ါသည။် ကဟာင်လတိ်
ေရာကတာ်အား ေုမ္ပဏီေိုေေ့်ေျင်ရာေေ့်ေျင်ကသောင်း မခေုလုေ်ရေ် 
တရားဝင် သတိကေးသည်။  

30 ကမလ 2021 ညကေ 8.00 ောရီအချိေ်မှစ၍ လွိုင်ေမ်ကောင်းေုမ္ပဏီေ သံကချာင်း
သံတိုင်များ အသုံးခေုော မီတာ 150 ခေ့် ရှည်လျားသည့် ေွေ်ေရစ်
စည်းရိုးတိုင်များ စိုေ်ထူသည်။ စည်းရိုးေားေေ်လာရေ် ခေ်ခဲကအာင် 
ယင်းစည်းရိုးတကလျှာေ် ကဘးနှစ်ဘေ်တွင်လည်း ကရကခမာင်းတူး
ထားသည်။

31 ကမလ 2021 မေေ် 9.00 ောရီအချိေ်တွင် ကေျးရွာလယ်သမားများေ ယမေ်ကေ့ညေ 
စိုေ်ထူထား ကသာ စည်းရိုးတိုင်များ ြျေ်ေီးေစ်သေသည်။ 
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2 ဇွေ်လ 2021 လယ်သမားများေ သူတို့ေိုင်ေိုင်ရာ ကခမယာေို စည်းရိုးစိုေ်ထူသေ
သည။် ညကရာေလ်ျှင်ေင် ေမု္ပဏ ီအလေ်ုသမားများေ ၎င်းလယ်သမား
များ ခတ်ထားသည့် စည်းရိုးများေို ြျေ်ေီးခေီး တဲနှစ်လုံးေိုလည်း မီးရှို့
ြျေ်ေီးသည်။ ကဟာင်လိတ်ေရာကတာ်ေ ကတာင်ကေီးသို့ သွားကရာေ်
ော သေ်ေိုင်ရာ USDP လူ ကေီးများနှင့် ကခမယာေိစ္စအတွေ် ကတွ့ေုံ 
ကေွးကနွးခဲ့ကသာ်လည်း အရာမထင်ခဲ့ေါ။ 

3-30 ဇွေ်လ 2021 ေမု္ပဏေီ ခခစံည်းရိုးများ စိေုထ်ခူခင်း၊ ဘေူိဇုာခြင့ ်ကခမများညှခိခင်း စသည့ ်
ကောေ ်လေုက်ရးလေုင်ေ်းများ လေုက်ောငက်ေခဲသ့ည။် လယသ်မားများ
ေ စိုေ်ထူထားသည့် စည်းရိုးတိုင်များအား သူတို့တတ်နိုင်သကလာေ် 
ြျေ်ေီးနှုတ်ေစ်သေသည်။ 

1 ဇူလိုင်လ 2021 ညကေ 8.00 ောရီအချိေ်၊ ေုမ္ပဏီလုေ်သားများေ ခခံစည်းရိုးခတ်ရေ်
ကရာေ်လာသေခေီး လယ်သမားများ စိုေ်ေျ ိုးထားသည့် စေါးေျ ိုးခင်းများ 
ေေ်ြျေ်းရေ်အတွေ် ဘေ်ထရီလျှေ်စစ်အိုးများလည်း ေါလာသည်။ 
ေံအားကလျာ်စွာ လယ်သမားများေ စိုေ်ခင်းထဲ လုေ်ကေစဉ်ကရာေ်လာ
တာကသောင့် ေုမ္ပဏီလုေ်သားများအား တားေီးနိုင်ခဲ့သည်။  ေုမ္ပဏီ
လေုသ်ားတိုေ့ ထေွက်ခေးရင်း ေါလာသည့ ်ရိငုြ်ယက်သေတတ်လေ ်ေျ
ေျေ ်ခဲသ့ည။် လယသ်မားများေ ၎င်းရိငုြ်ယေ်ိ ုအေုခ်ျုေက်ရးမှူး အရာရှိ
များထံ အေ်နှံကသာ် လည်း အကရးယူခခင်း တစုံတရာ မရှိေါ။

2 ဇူလိုင်လ – 
ဩဂုတ်လလယ် 
2021

ဤအကတာအတငွ်း ေမု္ပဏလီေုသ်ားများ စိေုခ်င်းများရှရိာ ကခမယာကေသ
သို ့ကရာေ ်လာခခင်းမရှေိါ။ လယသ်မားများေ ေိဗုစ ်ကလာက့ေါင်း ောလ
ခြစ်တာကသောင့် မလာ တာ ခြစ်နိုင်ကသောင်း ထင်ကသေးကေးသေသည်။ 
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လွိုင်ေမ်ကောင်းေုမ္ပဏီစိုေ်ထူထားကသာ ခခံစည်းရိုးေို ြျေ်ေီးကေသည့်ရွာသားများ

လွိုငေ်မက်ောင်းေမု္ပဏမီ ှစိေုထ်ထူားကသာခခစံည်းရိုးအား ြျေေ်ီးကေတဲရ့ွာသားကတေွိ ုကစာ
င့် သေည့်ကေတဲ့၄င်းေုမ္ပဏီမေ်ကေဂျာေို လုံခခုံကရးကေးကေသည့်ရဲများ
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ြာချီလိြ် ဟုန်ပန်းကုမ္ပဏီ လုပ်ရောင်ချက်များ ရနာက်ခံသမိုင်းြာချီလိြ် ဟုန်ပန်းကုမ္ပဏီ လုပ်ရောင်ချက်များ ရနာက်ခံသမိုင်း

ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီေို 19971 ခုနှစ်တွင် ရှမ်းခေည်ကတာင်ေိုင်း UWSA ‘ဝ’ တေ်ြွဲ့၏ 171 တေ်ရင်းမှူး 
တရုတ်နွယ်ြွား ကဝကရှာေ်ေေ်း (Wei Hsueh-Kang) ေ တည်ကထာင်ခဲ့သည်။  အရင်ေ မူးယစ်
ကေးဝါး ေူးသေ်းကရာင်းဝယ်ကရးေုိသာ အဓိေအားထားရသည့် ‘ဝ’တေ်ြွဲ့၏ စီးေွါးကရးေဏ္ဍ
တွင်ဟုေ်ေေ်းေို တရားဝင်  မျေ်နှာ စာ အခြစ် အသုံးခေုသည်။ ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီသည် ကောေ် 
လုေ်ကရး တူးကြါ်ကရး စိုေ်ေျ ိုးကရး စသည်ခြင့် ေဏ္ဍကေါင်းစုံမှ ေါဝင်လုေ်ကောင်လာသခြင့် 
ကေီးမားသည့် စီးေွါးကရး အုေ်စုကေီးခြစ်လာသည်။ ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီ၏ ကငွမဲခဝါချလုေ်ငေ်း၌ 
ခမေမ်ာစစတ်ေအ်ကေခြင့ ်မျေေ်ယွခ်ေုခဲသ့ည။် ‘ဝ’ တေြ်ွဲ့ေ အငအ်ား ကေီးထွားလာတာကသောင့ ်
အဓိေစိုးရိမ်ရတာခြစ်ခေီး အေစ်ခတ်ရေ်စဲကရး သကဘာတူစာချုေ်ခြင့် ချုေ်ကနှာင်ထားော ရှမ်း
ခေညက်တာငေ်ိငု်းတငွ ်လှုေရ်ှားကေသည့ ်ရမှ်းကတာလ်ေှက်ရးအငအ်ားစေုိ ုေေ့ေ်ျငဟ်ေ့တ်ားရေ်
လည်းခြစ်သည်။

UWSA ‘ဝ’ တေ်ြွဲ့သည် 1996 တွင် လေ်ေေ်ချခ့ဲသည့် ရှမ်းခေည်တေ်မကတာ် ကခါ် Mong Tai 
Army (MTA) နင့်ှ ေင်နွှခ့ဲဲသည ်တိေုေ်ွကဲသောင့် 1997 ခုနစှ ်ေတည်းေ ရှမ်း-ထိင်ုး ေယ်စေက်ေသ
တငွ ်ခမေမ်ာစစတ်ေေ် ကေးထားသည့ ်အကခခစိေုေ်ယက်ခမ အကတာအ်တေ ်ရရှကိေခေီးခြစသ်ည။် 
ကတာင်ေိုင်း UWSA ‘ဝ’ တေ်ြွဲ့၏ ေင်မ ဌာေချုေ်မှာ မိုင်းေတ်ကတာင်ဘေ် မိုင်းကယာင်းကေသ
တွင် ခြစ်သည်။ ကဝကရှာေ်ေေ်း ဦးစီးသည့် 171 တေ်ရင်းမှာ မိုင်းေတ်ခမို့ အကရှ့ကတာင်ဘေ် 
10 ေီလိုမီတာ အေွာ ဝမ်ဟုေ်းတွင်တည်ရှိသည်။ ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီေ ရှမ်းခေည်ကတာင်ေိုင်း
တွင် စတင်ခဲ့သည့် စီးေွါး ကရးလုေ်ငေ်းများမှာ ကရာင်းဝယ်ကရး စိုေ်ေျ ိုးကရး ကမွးခမူကရး နှင့် 
ကောေ်လုေ်ကရး တို့ ခြစ်သည်။ 

ရှမ်းခေည်ကခမာေ်ေိုင်းမှ ထိုင်းေယ်စေ်သို့ ‘ဝ’ ရွာသားများအား အစုလိုေ် အခေုံလိုေ် ကရေ့ကခောင်း
လာခခင်း၏ ရည ်ရယ်ွချေမ်ှာ 1999 နစှေ်ေုေုိ်င်းအကရာေတ်င်ွ ေိမုိထုင်ရှားလာသည။် UWSA ‘ဝ’ 
တေ်ြွဲ့သည် ရှမ်းခေည် ကတာင်ေိုင်းသို့ ေယ်ကခမချဲ့ထွင်လာခခင်းေင် ခြစ်သည်။ 2001 ခုနှစ်ကနှာင်း
အထိ လူဦးကရ 126,000 ကယာေ် ခမေ်မာနိုင်ငံရှိ ‘ဝ’ လူမျ ိုးလူဦးကရ ၄ ေုံ ၁ ေုံ ေို မိုင်းေတ် နှင့် 
မိငု်းတု ံကေသတငွ ်အဓေိ ကေရာချထားကေးသည။် တာချလီတိခ်မို့ေယ ်ေျ ိုင်းလေက်ေသ မကဲခါင်
ခမစဝ်မှ်းတကလျှာေ ်ကဝကရှာေေ်ေ်း ထေိ်းချုေရ်ာ ေယက်ခမ တငွလ်ည်း ‘ဝ’ လဦူးကရ 3,400 ကေျာ ်
ကရေ့ကခောင်းခဲ့သည်။2  တချ ို့ေိုလျှင် တာချီလိတ်ခမို့တွင်းအထိ ဦးသိေ်းစိေ် ကရေကတိဂံတိုင်းမှူး 
ခြစ်စဉ်ေ  ကေသခံလယ်ယာဦးကေီးများေိုင် လယ်ယာ ကခမများေို အဓမ္ဓသိမ်းယူထားခေီး UWSA 
‘ဝ’ တေ်ြွဲ့အား ကေးခဲ့သည့်ကေရာတွင် ကေရာချထား ကေးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ေ တရားမဝင်မူးယစ်
ကေးဝါးများ ကေါ်တင်တမျ ိုး လျှ ို့ဝှေ်တြုံ ထုတ်လုေ်ကေသည့် ကေရာလည်း ခြစ်သည်။3

  
2001 ခုနှစ်တွင် ခေီးစီးသည့် 102 မိုင်ခရီးရှည်လျားသည့် တာချီလိတ်-ေျ ိုင်းတုံ ေားလမ်း 
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၁၉၉၉-၂၀၀၁ခုနှစ်အတွင်း ရှမ်းခေည်ကတာင်ေိုင်းတွင် “ဝ”လူမျ ိုးများအား အတင်းခေေ်လည်
ကေရာချသည့် ဧရိယာများ (LNDOမှ ထုတ်ခေေ်ထားကသာကခမေုံအရ)

ကောေ်လုေ်ကရး စသည့် စီးေွါးကရးေုိင်ရာ ခွင့်ခေုချေ်အေါအဝင် ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီအား စီးေွါး
ကရး ခွင့်ခေုချေ် အများအခေား ကေးခဲ့သည်။

ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီအား BOT သကဘာတူစာချုေ် အေါအဝင် 2001 ခုနှစ်တွင် ခေီးစီးသည့် 102 မိုင် 
ခရီးရညှလ်ျားသည့ ်တာချလီတိ-်ေျ ိုင်းတု ံေားလမ်း ကောေလ်ေုက်ရး စသည့ ်စီးေွါးကရးေိငုရ်ာ 
ခွင့်ခေုချေ် အခမားအခေား ကေးခဲ့သည်။
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၁၉၉၉-၂၀၀၁ခုနှစ် တာချီလိတ်ခမို့ေယ်အတွင်း “ဝ“လူမျ ိုးများ ခေေ်လည်ကေရာချခဲ့သည့် 
ဧရိယာ (LNDOမှ ထုတ်ခေေ်ထားကသာကခမေုံအရ)
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ြာချီလိြ် ဟုန်ပန်းရကျာက်မီးရသွး လျပ်စစ်ဓာြ်အားစီမံချက်အား ြာချီလိြ် ဟုန်ပန်းရကျာက်မီးရသွး လျပ်စစ်ဓာြ်အားစီမံချက်အား 
ထိုင်းနိုင်ငံ မပည်သူများကန့်ကွက်ထိုင်းနိုင်ငံ မပည်သူများကန့်ကွက်

2001 ခုနှစ် ကမလတွင် တာချီလိတ်၏ကခမာေ်ဘေ် ‘ဝ’ တေ်ြွဲ့တို့ တည်ကောေ်မည့် 12 မီဂါဝေ်
စွမ်းအားရှိ ကရေကတိဂံကရအားလျေ်စစ်ေုမ္ပဏီ အုေ်ခမစ်ချ အခမ်းအေားတွင် ဗိုလ်ချုေ်ကေီးကမာင်
ကအး ေိုယ်တိုင်လာကရာေ်ော အုေ်ခမစ်ချသွားသည်ေို သေည့်ခခင်းအားခြင့် UWSA ‘ဝ’ တေ်ြွဲ့
နငှ့ ် ခမေမ်ာစစတ်ေ ်ေေေ်ကံရး ကနွးကထွးမှု အတိငု်းအတာေိ ုသသိာနိငုသ်ည။် သို့ကသာလ်ည်း
ေဲ ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ေိုင် ေယ်သူေယ်သားများေ ကလထုညစ်ညမ်းမှု စိုးရိမ်မေင်း ရှိ၍ ထိုင်း
ဘေ်မှ ေစ္စည်းေိရိယာ နှင့် ကောေ်လုေ်ကရးေစ္စည်းများ တင်သွင်းမှုေို ေိတ်ေင်လိုေ်ခခင်း
ကသောင့် ဓာတ်အားစေ်ရုံ ေိုကတာ့ မတည်ကေေ်နိုင်ခဲ့ေါ။ 2001 ကြကြါ်ဝါရီလအတွင်း ရှမ်း
ခေညတ်ေမ်ကတာ် နငှ့ ်ခမေမ်ာအစိုးရတေ ်တို့ သေား ခြစေ်ွါးခဲသ့ည့် စစေ်ွတဲငွ ်ခမေမ်ာတေသ်ားများ 
ချင်းရိငု်းခရိငု ်ကခမာေေ်ိငု်းြေတ်ငွ ်ေယေ်ျွလံာခခင်းကသောင့ ်နစှြ်ေတ်င်းမာမှုများ ခြစခ်ဲသ့ည။် 
ဤခြစ်ရေ်တွင် ထိုင်းအစိုးရ၏ အားကေးမှုခြင့် ကေသခံခေည်သူများေ ဓာတ်အားတည်ကောေ်
ရာတွင် ေေ့်ေွေ်ရေ် အကသောင်းြေ်လာသည်။
 
စီမံချေ်ကေျာေ်မီးကသွး စွမ်းအင်ေုမ္ပဏီသည် ထိုင်းလျှေ်စစ်ေို မှီခိုအားထားကေရသည့် တာ
ချီလိတ်တွင် ကေထိုင်သူများသာ မေေဲ တာချီလိတ်ကလေိေ်အေီး ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီအား စေ်ရုံ
များတညက်ောေရ်ေ ်ကေးထားသည့ ်စေမ်ှုဇေုသ်စ ်ကခမဧေ 100 အတေွလ်ည်း ရညရ်ယ်ွသည။် 
လျေစ်စဓ်ာတအ်ား တညက်ောေက်ရး ြျေသ်မိ်းရခခင်း၏ အကသောင်းရင်းမှာ ‘ဝ’ တေြ်ွဲ့ေ စေမ်ှု
ဇေုအ်တငွ်း အမိယ်ာများ တညက်ောေက်ရးတငွ ်ကနှာင့က်နှးကေံ့ သောကေခခင်းလည်း ခြစန်ိငုသ်ည။်
 
တချိေ်တည်းမှာ  နိုင်ငံတောအသိုင်းအဝိုင်းတွင်  မူးယစ်ကေးဝါး  ထုတ်လုေ်သူအခြစ်  
ောမည်ေျေ်စာရင်းဝင် ခြစ်ကေသည့် ဟုေ်ေေ်း နှင့် ကဝကရှာေ်ေေ်းတို့ ကေီးထွားလာသည့် စီး
ေွါးကရးေွေ်ယေ်အား ေိုင်တွယ်ထိေ်းချုေ်ရေ် ခမေ်မာစစ်တေ်အကေါ် ြိအားကေးလာခခင်း
လည်းခြစ်နိုင်သည်။ 2002 ခုနှစ် ဧခေီလတုေ်းေ ဗိုလ်ချုေ်ကေီးကမာင်ကအးသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ 
အလည်အေတ်ကရာေ်ရှိစဥ် ထိုင်းဝေ်ကေီးချုေ် ထေ်ေင်ေီောဝေ် ေ ဟုေ်ေေ်းအား နှိမ်နှင်း
ကေးရေ် ကတာင်းေိုခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုေ်ကမာင်ကအး ခမေ်မာခေည်သို့ ခေေ်အကရာေ် နှစ်ေတ်အသော
တွင် တာချီလိတ် အေါအဝင် ကေရာအကတာ်များများတွင် ြွင့်ထားကသာ ဟုေ်ေေ်းရုံးခွဲများ ေိတ်
ေင်ခခင်းခံရသည။်4  2002 ခုနစှ ်ေဇီင်ဘာလထတဲင်ွ ကဝကရှာေေ်ေ်း ၏ ည ီကဝကရှာေ်ရင် ေေွေ်မဲှု
ကအာေရ်ှ ိမကဲခါငခ်မစ ်တကလျှာေ ်တေစ်ခေ်းချထားသည့ ်ရာကေါင်းများစွာကသာ UWSA တေသ်ား
များအား မူးယစက်ေးဝါးစစေ်ငက်ရး ကခါင်းစဉခ်ြင့ ်ရတုသ်မိ်းကေးခဲရ့ခေီး၊ 2003 ခနုစှ ်မတလ်ေိငု်း
တွင် မိုင်းေတ် နှင့် မိုင်းတုံ အကောေ်ဘေ်သို့ ကခောင်းကရေ့ခဲ့ သေသည်။5

  
သို့ကသာ်လည်းေဲ တာချီလိတ်ခမို့ အေါအဝင် ဟုေ်ေေ်း၏ စီးေွါး ကရးလုေ်ငေ်းများသည် ေုမ္ပဏီ 
ောမည်သစ်ခြင့် ေဂိုအတိုင်း လုေ်ေိုင်လျေ်ရှိသည်။
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တာချီလိတ်ခမို့တွင် ေေဦးတည်ကောေ်ခဲ့ကသာ ဟုေ်ေေ်းေုမ္ပဏီ၏ ကေျာေ်မီးကသွးသုံးဓာတ်အားကေး
စေ်ရုံ (ထိုင်းနိုင်ငံမေ်ကေဂျာသတင်းစာမှ ကြကြာ်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၀၃ ထုတ်ခေေ်ထားကသာေုံအရ)

ေဏ်ခြ်မှုကကားမှ ြာချီလိြ်ြွင် UWSA စီးပွါးရွှးလုပ်ငန်းများ ေဏ်ခြ်မှုကကားမှ ြာချီလိြ်ြွင် UWSA စီးပွါးရွှးလုပ်ငန်းများ 
အားရကာင်းရနေဲအားရကာင်းရနေဲ

2005 ခုနှစ် ဇေ်ေဝါရီလတွင် ကဝကရှာေ်ေေ်း နှင့် အခခား ‘ဝ’ ကခါင်းကောင် ၇ ဦးအား အကမရိ
ေေ်ခေည်ကထာင်စုေ တရားမဝင်မူးယစ်ကေးဝါး ေုေ်သွယ်မှုခြင့် တရားစွဲေိုထားသည်။ 2008 
ခုနစှ ်နိဝုင်ဘာလတင်ွ အကမရေိေ ်ဘဏ္ဍာကရးဌာေေ ကဝကရှာေေ်ေ်း အေါအဝင် 26 ကယာေ၊် 
ဟုေ်ေေ်းောမည်ခံ ေုမ္ပဏီ ၇ ခု၊ UWSA ဘိေ်းေုေ်ေူးေွေ်ယေ်နှင့် ေေ်စေ်သည့် ေုမ္ပဏီ 17 ခု
တို့အား ေဏ်ခတ်ေိတ်ေို့ ခခင်းခံရသည်။

ယကေ ့တာချလီတိတ်ငွ ်ရေတ်ညက်ေကသာ စီးေွါးကရးလေုင်ေ်းများအခေားသည ်တေည်းမဟတုတ်
ေည်း UWSA နငှ့ ်ေေစ်ေသ်ည့ ်လေုင်ေ်းမျာသာခြစခ်ေီး အထူးအားခြင့ ်ကဟာတ်ယန်ငှ့ ်ကြျာက်ခြ
ကရးလုေ်ငေ်းများခြစ်သည်။ ောမည်ကေီး 1G1 ကဟာ်တယ် ေိုလျှင် ‘ဝ’ ကေျာကထာေ်ကောေ်ခံရှိ
ကသောင်း ောမည်တွင်ထင်ရှားသည်။ ‘G’ ေိုသည်မှာ အင်္ဂလိေ်အေ္ခရာစဉ်တွင် ေံေါတ် ၇ ခြစ်ခေီး 
UWSA ၏ 171 တေ်ရင်းေို ရည်ညွှေ်းသည်။ 
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တာချီလိတ်တွင် UWSA စီစဉ်ထားကသာ ေျင်းလုံ ကလာင်းေစားရုံကသော်ခငာေိုင်းဘုတ်ကေီး

2019 ခုနှစ်ေတည်းေ တာချီလိတ်ကခမာေ်ေိုင်းတွင် UWSA ေ 18 ထေ်ရှိ ဂျင်လုံဇိမ်ခံကဟာ် 
တယ် နှင့် ေစီနိုကလာင်းေစားရုံ တည်ကောေ်လျေ်ရှိသည်။ တာချီလိတ်တွင် အကေီးေုံး ခြစ်
လိမ့်မည်။



24

ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

ခမေ်မာ့သတ္တုတွင်းလုေ်ငေ်းဝေ်ကေီးဌာေ ဝေ်ဘ်ေိုေ်တွင် 2021 ကြကြါ်ဝါရီလ ထုတ်ေုေ်အ 
ကခခခေစာရင်းတွင် ေုမ္ပဏီကေါင်း 10 ခုေ မေ်းဂေိစ် ေိုင်ကအာေ်ေိုေ် တူးကြါ်ကရးခွင့်ခေုချေ်ရ 
ထားသည်။ တေင်္ဂာရီတိုင်းကေသကေီး ၁ ခု မှလွဲ၍ အားလုံးကသာ လုေ်ငေ်းများသည် ရှမ်းခေည်
အကရှ့ေိုင်းတွင်ခြစ်သည်။
 
တာချီလိတ်ခမို့ေယ်တွင် မေ်းဂေိစ်တူးကြါ်ကရးလုေ်ငေ်းများမှာ ခမို့၏အကရှ့ကခမာေ်ဘေ် 
ေီလိုမီတာ 20 အေွာ မိုင်းေိုးကေျးရွာအုေ်စုတွင် ခြစ်သည်။ ကေသခံများ သုကတသေကတွ့ရှိ
ချေ်အရ 2007 ခုနှစ်ေတည်းေေင် လားဟူ အာခါ နှင့် ရှမ်း လူဦးကရ 2000 ခေ့်ကသာ ရွာသူ/
သားများ တူးကြါ်ကရးလုေ်ငေ်းကသောင့် ညစ်ညမ်းမှုေဏ်ခံစားကေရသည်။ လယ်ယာကခမများ 
အသိမ်းခံရခခင်း နှင့် တူးကြါ်ကရးလုေ်ငေ်းမှ အညစ်အကသေးများလည်း ကသာေ်သုံးကရထဲ 
အေိေ်သင့်ကစခဲ့သည်။6

 
2021 ကြကြါ်ဝါရီလေ ရှမ်းခေည်ေယ်အကရှ့ေိုင်း မေ်းဂေိစ်ေိုင်ကအာေ်ေိုေ်တူးကြါ်ရေ် ခွင့်ခေု 
မိေ့်ရထားသည့် ေုမ္ပဏီ 9 ခုမှာ - 

 1. စိုင်းကလာင်ဟိေ်း သတ္တုတူးကြာ်ကရး ေုမ္ပဏီ လီမီတေ်
 2. ကနွဦးရေံ့ ေုမ္ပဏီ လီမီတေ်
 3. ကောင်တုံေဂါး သတ္တုတူးကြာ်ကရး ေုမ္ပဏီ လီမီတေ်
 4. စံေါရမီ သတ္တုတူးကြာ်ကရး ေုမ္ပဏီ လီမီတေ်
 5. ဟိေ်းလင်းစံ သတ္တုတူးကြာ်ကရး ေုမ္ပဏီ လီမီတေ်
 6. ခမင့်ဦးကအာင် သတ္တုတူးကြာ်ကရး ေုမ္ပဏီ လီမီတေ်
 7. မဟာကရေလဝေ်း သတ္တုတူးကြာ်ကရး ေုမ္ပဏီ လီမီတေ်
 8. ကေျာေ်ကောင်ေီ ေုမ္ပဏီ လီမီတေ်
 9. ေမ့်ယွေ်း သတ္တုတူးကြာ်ကရး ေုမ္ပဏီ လီမိတေ်

ယင်းေုမ္ပဏီများမှ အေျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူေိုင်ရှင်များ မည်သူမည်ဝါခြစ်ကသောင်း မသိရေါ။ စိုင်း
ကလာင်ဟိေ်း ေုမ္ပဏီေ အေျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူေိုင်ရှင်များ ထုတ်ခေေ်ရေ် ေျေ်ေွေ်ခဲ့မှုကသောင့် 
ခမေ်မာအီးအိုင်တီအိုင် ၂၀၂၀ ဇေ်ေဝါရီလ ထုတ်ခေေ်ချေ်တွင် ကြါ်ခေသည်။ စိုင်းကလာင်ဟိေ်း 
ေုမ္ပဏီ၏ ဦးကောင်ညွှေ်သေားကရးမှူးမှာ ခမေ်မာစစ်တေ်အရာရှိကဟာင်း ဦးတင်နွယ် ခြစ်သည်။

နိုဝင်ဘာလ 21 ရေ် 2019 ကေ့တွင် သယံဇာတနှင့်သဘာဝေတ်ဝေ်းေျင်ထိေ်းသိမ်းကရး 
ခေညက်ထာငစ်ဝုေက်ေီး ဦးအေု်းဝင်းသည ်မိငု်းေိုး မေ်းဂေစိ ်တူးကြါ်ကရးဌာေသို ့စိငု်းကလာငဟ်ေိ်း၊ 
ကရေခြူကောင်းေင်ေေ်းကတာ် ေုမ္ပဏီတို့၏ လုေ်ငေ်းခွင်အကခခအကေ စစ်ကေးရေ် ကရာေ်ရှိလာ
သည်။ ယင်းေုမ္ပဏီ ၂ ခုသည် အကသးစားလုေ်ငေ်းမှ အလယ်အလတ်အေင့် ခမှင့်တင်ရေ် 
ကလျှာေလ်ွှာတငထ်ားသည။် သတင်းမေီယီာ တခ၏ု ထတုခ်ေေခ်ျေအ်ရ မိငု်းေိုးသတ္တုတူး ကြါ်

ွှှမ်းမပည်အရွှှ့ပိုင်းမှ မန်းဂနိစ်ြူးရြာ်ရွှးလုပ်ငန်းများွှှမ်းမပည်အရွှှ့ပိုင်းမှ မန်းဂနိစ်ြူးရြာ်ရွှးလုပ်ငန်းများ
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တာချီလိတ်၊ မိုင်းေိုးကေျးရွာအုေ်စုအတွင်းရှိ မေ်းဂေိစ်သတ္တုတူးကြာ်ကရးလုေ်ငေ်း

ကရး စတင်ချေ်ိမ ှတေ်ွေလျှင် မေ်းဂေိစ ်ေိင်ုကအာေေုိ်ေ ်တေခ်ျေ်ိကေါင်း 293,408 တေ် တူးကြါ်
ခဲ့ ခေီး အစိုးရအကေခြင့် အကမရိေေ်ကေါ်လာ 4.5 သေ်း ($4,519,388) အေျ ိုးအခမတ်ရရှိခဲ့သည်။7

တာချီလိတ်၊မိုင်းေိုးအုေ်စုအတွင်း မေ်းဂေိစ်တူးကြာ်ချင်းေို အချိေ်ောလအလိုေ်
ကတွ့ ခမင်ကရကသာေုံ



မန်းဂနိစ်သြ္တုရိုင်းများ သည်ယူပို့ရောင်မခင်းနှင့် ြင်ပို့ရွှာင်းချမခင်းမန်းဂနိစ်သြ္တုရိုင်းများ သည်ယူပို့ရောင်မခင်းနှင့် ြင်ပို့ရွှာင်းချမခင်း

မေ်းဂေိစ်သတ္တုရိုင်းများေို ထရေ်ေားကေီးများခြင့် မိုင်းေိုးကေျးရွာမှ တာချီလိတ်ကလေိေ် 
အကရှ့ဘေ ်၁ မိငုခ်ေ့အ်ေွာ လမ်းကဘးတငွ ်စေုုထံားသည။် ထိကုေရာမ ှတေင့ ်ထိငု်းနိငုင် ံမယ်
ေိုင်ချစ်သေည်ကရးတံတား အမှတ် ၂ ေို ထရေ်ေားခြင့် တင်ေို့သည်။ 

မယ်ေိုင်အကခခစိုေ်ထိုင်းအကောေ်ခွေ်ဌာေ၏ ေိေ်းဂဏေ်းအရ ခမေ်မာဘေ်မှ ေယ်စေ်ခြတ်
ကေျာ်တင်ေို့သည့် မေ်းဂေိစ်သတ္တုရိုင်းများသည် အဘိုးတေ်ေုံး စာရင်းဝင်တခုခြစ်သည်8။  
ထိုင်းနိုင်ငံ အကခခခံစေ်မှုလုေ်ငေ်း နှင့် သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာေ ေ အသေမ်းြျင်းအားခြင့် ကြါ်ခေ
ထားသည့် မေ်းဂေိစ်သတ္တုရိုင်း သွင်းေုေ်ေိေ်းဂဏေ်း ေမာဏသည် လွေ်ခဲ့သည့် 10 နှစ်ကေျာ်
ောလတွင် ထုထည်များစွာခမင့်မား ခဲ့သည်9။

ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းသည့်
မေ်းဂေိစ်သတ္တုရိုင်း 

2010 2019

အကရအတွေ် (တေ်ချိေ်) 4,500 135,616

တေ်ဘိုး (ဘတ်သေ်းကေါင်း) 17.8 203.8

တာချီလိတ်အတွင်း မေ်းဂေိစ်စုေုံထားကသာ ဧရိယာ
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မေ်းဂေိစ်သတ္တုရိုင်းများ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကရာေ်ရှိလျှင် တြေ် ထရေ်ေားကေီးများခြင့် လျဲမ်ချ
ဘေ်း ေေိေ်မ်းသို့ တငေ်ို့ော ထိမုတှေင့ ်တရတုန်ိငုင်သံို့ တငေ်ို့သည။် ထိငု်းအကောေခ်ွဌံာေ 
အေိုအရ 2021 ကမလတွင် မေ်းဂေိစ်သတ္တုရိုင်း 574 တေ် (ဘတ်ကငွ 1 သေ်းခေ့်) ခမေ်မာနိုင်ငံမှ 
တင်သွင်းခဲ့ ခေီး၊ ယင်းကမလ အတွင်းတွင်ေဲ 574 တေ် (ဘတ်ကငွ 1.6 သေ်း တေ်ဘိုးရှိ) မေ်းဂေိစ်
သတ္တုရိုင်းများ ေို တရုတ်သို့ တင်ေို့သည်။10

 
ချင်းရိုင်းအကခခစိုေ် ေေ်ေွမ်း ချင်းရုိင်း နှင့် မယ်ေိုင်တွင် ရုံးြွင့်ထားသည့် အေ်စ်ေီ ယေ်နို ေို
သည့ ်ထိငု်းေမု္ပဏ ီ၂ ခေုသာ မေ်းဂေစိသ်တ္တုရိငု်းများေိ ုနိငုင်ခံခားသို ့တငေ်ိုခ့ငွ့ ်လိငုစ်ငရ်ှသိည။် 

တာချီလိတ်အေီးရှိ မေ်းဂေိစ်စုေုံရာဧရိယာေို အချိေ်ောအလိုေ်ကတွ့ ခမင်ကရကသာေုံ
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မန်းဂနိစ်ထုြ်လုပ်မှုမှ ညစ်ညမ်းမှုများမန်းဂနိစ်ထုြ်လုပ်မှုမှ ညစ်ညမ်းမှုများ

ရွှညစ်ညမ်းမှုရွှညစ်ညမ်းမှု

ကရထတဲငွ ်မေ်းဂေစိအ်ကေအထား များခေားကေလျှင ်ေျေ်းမာကရးအတေွ ်ေိုးရွားကစနိငုသ်ည။် 
အကမရေိတင်ွ ကလလ့ာကတွ့ ရှခိျေအ်ရ မေ်းဂေစိ ်ေါဝင်ကေသည့က်သာေရ်ညထ်တဲင်ွ ကသာေ်
သုံးမသိည့ ်ကေျာင်းသားအရယွ ်ေကလးများ ဉာဏရ်ညဉ်ာဏက်သွး ချ ို့တဲက့သောင်း ေိေုါသည။်11

  
2018 ခုနှစ် ဇွေ်လတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ခေည်ေယ်ကရရရှိကရးအာဏာေိုင် (PWA) ထုတ်ခေေ်ချေ် တ
ကစာင်တွင် ေမ့်ဟုတ်ခမစ်ကရမှ မယ်ေိုင်သို့ ကရသွယ်တေ်းကေးကသာ ကရကေးမှုစေစ်တွင် မေ်းဂ
ေိစ်ေါဝင်မှု ေမာဏမှာ အကတာ်ခမင့်မားကသောင်း ေိုေါသည်။12  ကရများကနှာေ်ကေကစခခင်း အေံ့
ေိုးများခြစက်စခခင်းအခေင ်ကရေိေုက်ခါင်းလိငု်းများလည်း ေတိေ်ိုက့စသည။် မေ်းဂေစိအ်ေေိသ်င့်
မှုကသောင့် အာရုံကသောေိုင်ရာ ကရာဂါများ ခြစ်ကေါ်ကစနိုင်သည့်အတွေ် စိုးရိမ်ရြွယ်ရှိကသောင်း 
ယင်းထုတ်ခေေ်ချေ်တွင် ကြါ်ခေေါရှိသည်။

တာချီလိတ်၊ မိုင်းေိုးကေျးရွာအုေ်စုအတွင်းရှိ မေ်းဂေိစ်သတ္တုတူးကြာ်ကရးလုေ်ငေ်း

 ေမ့ဟ်တုခ်မစသ်ည ်2 ေလီိမုတီာခေ့စ်ီးေင်းလျှင ်ေမ့ဟ်တုခ်မစ ်နငှ့ ်မယေ်ိငုခ်မစတ်ို ့ေုေံည်းရာ 
ခမစဝ်မှ်းဇေုက်ရာေလ်ျှင် ေိခုျေ်းကရေေ့်ဌာေ၏ တညက်ေရာေင်ခြစသ်ည။် ဤဌာေ၌ ကရညစည်မ်းမှု 
ေမာဏေိ ုတိငု်းတာစစက်ေးသည။် ေမ်ဟ့တုခ်မစဧ်ရယိာ ေိသုညမ်ှာ မိငု်းေိုး မေ်းဂေစိ ်တူးကြါ်
ကရးဌာေ နှင့် တာချီလိတ်ခမို့၏ အကရှ့ဘေ် မေ်းဂေိစ်သတ္တုရိုင်းများ စုေုံထားရာကေရာ ေါဝင်
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ေမ့်ဟုတ်ခမစ်

သည်။ ေီအချေ်ေိုကထာေ်ေလျှင် မေ်းဂေိစ် ညစ်ညမ်းမှုသည် ခမေ်မာဘေ် မေ်းဂေိစ်တူးကြါ်
ကရးလုေ်ငေ်းမှ သေ်ေင်းလာသည့် ညစ်ညမ်းမှုများ ခြစ်နိုင်ကသောင်း ကောေ်ချေ်ချသည်။
 
ညစ်ညမ်းမှု ခေဿောေို ခမေ်မာအာဏာေိုင်များေ သတိခေုမိေုံရသည်။ ဝေ်ကေီး ဦးအုေ်းဝင်း
သည ်2019 နိဝုင်ဘာလတေု်းေ တာချလီတိသ်ို ့အလညအ်ေတက်ရာေ်စဉ ်မေ်းဂေစိသ်တ္တုတင်ွး
မှ စွေ့်ေစ်အညစ်အကသေးများ မယ်ေုိင်ခမစ်ထဲသို့ စီးေင်းမသွားကအာင် ကသချာစီစဉ်ရမည်ဟု 
ကခောေိုခဲ့သည်။13

  
ဟုေေ်ေ်းေမု္ပဏေီ အသစတ်ညက်ောေမ်ည့ ်မေ်းဂေစိသ်ေ့်စင်စေရ်ုမံှာ ေမ့ဟု်တခ်မစန်င့်ှ ကဘး
ချင်း ေေရ်ေေ်ငခ်ြစခ်ေီး ၎င်းစေရ်ုမံ ှစေွ့ေ်စည်စည်မ်းကရများ နငှ့ ်စေရ်ုအံေီး စေုုထံားသည့ ်မေ်း
ဂေိစ်သတ္တုရိုင်း တို့၏ အညစ်အသေးများ စီးေင်းလာမှာေို အထူးစိုးရိမ်ကေသေသည်။ 
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ရလထုညစ်ညမ်းမှုရလထုညစ်ညမ်းမှု

တာချီလိတ်အေီးတွင် တည်ကောေ်ရေ် စီစဉ်ထားသည့် စေ်ရုံတွင် ဘယ်လို မေ်းဂေိစ်သေ့်စင်
မှုများ ကောင်ရွေ်မည်ေိုကတာ့ မသိရကသးေါ။ သို့ကသာ် မီးြို၌အရည်ေျ ို တာမျ ိုးေါဝင်နိုင်သ
ည့် အတွေ်ကသောင့် ကလထဲသို့ အခိုးအကငွ့များ ထုတ်လွင့်ခခင်းများရှိနိုင်ခေီး စေ်ရုံနှင့် အေီးတ
ဝိုေ်တွင် ကေထိုင်သူများ ေျေ်းမာကရးထိခိုေ်နိုင်သည်။ 

1981 ခုနှစ်ေ ေမ္ဘာ့ေျေ်းမာကရးအြဲွ့ (WHO) ၏ ကလ့လာကတွ့ရှိချေ်အရ မေ်းဂေိစ်သေ့်စင်
မှုကသောင့် နိုင်ငံတချ ို့တွင် အေုတ်ကရာင် (ေမိုးေီးယား) အေါအဝင် အသေ်ရှူလမ်းကသောင်း
ေိငုရ်ာ ကရာဂါေူးစေမ်ှုများ ယင်းတို့စေရ်ုနံငှ့ ်အေီးတဝိေုက်ေထိငုသ်မူျား ခစံားခဲ့ သေကသောင်း 
ေိုေါသည်။14

ြာချီလိြ်မှွှာဘာထုြ်လုပ်မှုြာချီလိြ်မှွှာဘာထုြ်လုပ်မှု

ခရစ်နှစ် 2000-2030 စီမံေိေ်းအရ ခမေ်မာစစ်တေ်သည် ရည်မှေ်းချေ်နှင့်အညီ ကရာ်ဘာ
စိုေ်ေျ ိုးကရးလုေ်ငေ်းများ တိုးချဲ့စိုေ်ေျ ိုးရေ် ခြစ်သည့်အကလျှာေ် 2000 ခုနှစ်ကနှာင်းေိုင်းမှစ၍ 
ရှမ်းခေည်အကရှ့ေိုင်းတွင် ကရာ်ဘာစိုေ်ေျ ိုးခင်းများ ေျယ်ေျယ်ခေေ့်ခေေ့် စိုေ်ေျ ိုးမှုများ စီစဉ်ခဲ့
သည။် ရင်းနှီးခမှုေန်ှသံ ူတရတုမ်ျားေ တရတုအ်စိုးရ၏ ကရာဘ်ာေငခ်ြင့ ်ဘေိ်းအစားထိုး စိေုေ်ျ ိုး
ရေ် အားကေးကထာေ်ေံ့သည့် အခွင့်အကရး ရယူမှုလည်းေါဝင်သည်။ ‘ဝ’ တေ်ြွဲ့ေိုင် ဟုေ်ေေ်း
ေုမ္ပဏီေ တရုတ်ရင်းနှီးခမှုေ်နှံသူများနှင့် အစုဝင်ခေီး ‘ဝ’ လူမျ ိုးများ ရှမ်းခေည်ကတာင်ေိုင်းသို့ 
ခေည်လည်ကေရာချထားကရး၌လည်း ေါဝင်ကောင်ရွေ်သည်။ ခုနှစ် 2000 နှင့် 2012 အသေားတွင် 
ကရာ်ဘာေင်များ 1,694 ဧေ စိုေ်ေျ ိုးရာမှ ဧေကေါင်း 87,180 အထိ တိုးချဲ့လာသည်။15

  
ခမေမ်ာစစတ်ေ ်နငှ့ ်အကေါင်းအေါ ခေညသ်ူ့စစမ်ျား၏ ညွှေသ်ေားချေအ်မေိ့ခ်ြင့ ်တာချလီတိခ်မို့ေယ်
တငွ ်ကတာငေ်ေု်းများ ရငှ်းလင်းသတုသ်ငခ်ေီး ကရာဘ်ာေငမ်ျားခြင့ ်အစားထိုးစိေုေ်ျ ိုးလိေုသ်ည။် 
သဘာဝအကလျှာေက်ေးထားသည့ ်ကေသခတံို့ေိငု ်သစက်တာရင်းခမစမ်ျား နငှ့ ်ကတာငက်ေါ်ကေသ 
ရိုးရာစိုေ်ခင်းများ ေျေ်စီးေုံးရှုံးရသည်။ 2006 ခုနှစ်တွင် တာချီလိတ်ခမို့ေယ် မိုင်းြုေ်း ကေသ၌ 
ကခမဧေ 5,000 ကေါ်တွင် ခမေ်မာစစ်တေ်ေ ယူေေ်ဟုေ်ဂျု အုေ်စုေုမ္ပဏီအား ကရာ်ဘာေင်များ
စိုေ်ေျ ိုးရေ် ခွင့်ကေးခဲ့သည်။ ယင်းကေသ၌ ကေထိုင်ကသာ ကေျးရွာ 17 ရွာ မှ လူထုအား ေယ်ကခမ 
သုတ်သင်ရှင်းလင်း မီးရှို့ြျေ်ေီးခခင်းနှင့် ကရာ်ဘာကစ့ချရေ် အဓမ္မ ကစခိုင်းခခင်း ခံရသည်။ အာ
ခါကေျးရွာ ၃ ရွာေိုလည်း ကရာ်ဘာေင်များ စိုေ်ေျ ိုးကရး စီမံချေ်ခြင့် အတင်းအဓမ္မ ကရေ့ကခောင်း
ခခင်းခံရသည်။16

 
ယကေတ့ငွ ်တာချလီတိခ်မို့ေယ ်ေတေ်တလ်ညတ်ငွ ်ကရာဘ်ာေငမ်ျား ြေု်းလွှမ်းကေသည့ ်စိေုခ်င်း 
တမျ ိုးတည်းသာ ခမငက်တွ့ရမှာခြစသ်ည။် ရင်းနှီးခမှုေန်ှသံ ူအများစမုှာ ခေငေ်မ ှကရာေလ်ာသမူျား
ခြစခ်ေီး ကရာဘ်ာေငစ်ိေုေ်ျ ိုးခင်းများ ခေုစရုာတငွလ်ည်း တခခားမ ှကရာေလ်ာကသာ အလေုသ်မား
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ရွှာ်ဘာသန့်စင်စက်ရုံမှ စိုးွှိမ်ြွယ်ွှာ ပြ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုရွှာ်ဘာသန့်စင်စက်ရုံမှ စိုးွှိမ်ြွယ်ွှာ ပြ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု

ကရာ်ဘာကစးမှ သေ့်စင်သည့်ကရာ်ဘာ ရသည်ထိ လုေ်ငေ်းစဉ်မှာ - ကချြျေ်ခခင်း၊ ကေးကသော
ခခင်း၊ အေ်ေစ်ဓာတ်ခြင့် ခဲကအာင်လုေ်ခခင်း၊ ခေေ်ကချြျေ်ခခင်း နှင့် အကခခာေ်လှေ်းခခင်း ဟူ၍ 
အေင့်ေင့် လုေ်ကောင်ရသည်။ လုေ်ငေ်းစဉ် စ,ေုံးခေီးစီးြို့ရေ် ကရများစွာ အသုံးခေုရသည်။ 
ေိုလိုသည်မှာ စွေ့်ေစ်ကရညစ်လည်း များစွာစီးေင်းမည် ဟူ၍ခြစ်သည်။ ကေသတွင်း ရွာသူ/
သားများအကေခြင့် ညစ်ညမ်းကရများ ေမ့်ဟုတ်ခမစ်ထဲသို့ စီးေင်းမှာေို အလွေ်တရာ စိုးရိမ်ကေ
သေသည။် ကခမေမိ့တ်ငွရ်ှသိည့ ်လယေ်ငွ်းစိေုခ်င်းများ ထသဲို့ စီးေင်းေျေစ်ီးကစခခင်း၊ အမိတ်ငွ်း
သုံးကရအတေွ ်၎င်းေမ့ဟ်တုခ်မစမ် ှကရေိ ုမှခီိကုေရသည့ ်ကေအမိမ်ျားေ ေျေ်းမာကရးထခိိေုခ်ခင်း 
စသည့် ေိုးေျ ိုးများ ကေါ်ကေါေ်မှာ စိုးရိမ်ကေသေသည်။

 ကေသခံများ၏ အခခားစိုးရိမ်ြွယ် အချေ် တခုေကတာ့ အေုေ်နှံ့များ ကေါ်ကေါေ်လာလျှင် ေီးစေ်
သည့် ေတ်ဝေ်းေျင်တခုလုံး ကေထိုင်သည့်ခေည်သူများ ေျေ်းမာကရးထိခိုေ်နိုင်ေါသည်။

2017 ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အကရှ့ကခမာေ်ေိုင်း ဥေွေ်းဌာေီ ခေည်ေယ်တွင် ကရာ်ဘာသေ့်စင် စေ်ရုံ
ကေီး ၂ ခု၏ ေျ ိုးသေ်ကရာေ်မှုများ အကခခအကေေို ထိုင်းအစိုးရေ ဦးကောင်ကလ့လာချေ် 
စစတ်မ်းတခုအရ17 5-ေီလိမုတီာ ေတေ်တလ်ညအ်တင်ွးရှ ိစေရ်ုမံျားမ ှထတုလ်ွှတသ်ည့ ်ဓာတု
အခိုးအကငွ့များသည ်ကဘးေင်းကသောင်း ေေ့သ်တထ်ားသည့ ်သတမ်တှခ်ျေထ်ေ ်အေ ၅၀ ေိမုိ ု
ထွေ်ရှိကသောင်း၊ အသေ်ရှုလမ်းကသောင်း ကရာင်ရမ်းခခင်း၊ မျေ်စိယားယံခခင်း၊ ကခါင်းေိုေ်ခခင်း
နငှ့ ်ေျ ို့အေခ်ခင်းတိုေ့ိခုြစက်စကသောင်း ကြါ်ခေထားသည။် အေိေုါကလလ့ာချေအ်ရ စေရ်ုမံျားနငှ့ ်
၁၀ ေလီိမုတီာအေွာအကဝးတငွရ်ှကိသာ ရေရ်ွာလထူမုျားေ အေံ့နငှ့ေ်တသ်ေသ်ည့ ်တိငုသ်ေား
မှုများ ရှိကသောင်းကြာ်ခေခဲ့သည်။

ဤအချေေ်ိကုထာေရ်ှုခခင်းအားခြင့ ်ဟေုေ်ေ်းေမု္ပဏ၏ီ ကရာဘ်ာစေရ်ုသံစမ် ှအေံ့သည ်တာချီ
လတိအ်ကရှ့ေိငု်း ေငက်ခခြုံးများသာမေဘ ဲထိငု်းနိငုင် ံမယေ်ိငုခ်မို့နငှ့ ်ေေလ်ျေရ်ှကိသာ ကေသ
များအားလုံးေိုေါ  ထိခိုေ်နိုင်သည်ဟု အကေံခေုသည်။ ထို့ကသောင့် စီမံချေ်ကရာ်ဘာစေ်ရုံသည် 
တာချလီတိ်-မယေ်ိငု ်ေယစ်ေတ်ကလျှာေရ်ှ ိလကူေမှုအေင့အ်တေ်း၊ ေျေ်းမာကရးနငှ့ ်ခရီးသွား
လုေ်ငေ်းေို ခခိမ်းကခခာေ်လိမ့်မည်။

များခြစသ်ည။် ကေသခံခေညသူ်အကေခြင့် အေျ ိုးအခမတ ်တစုတံရာ မရှသိကလာေ်ေင်ခြစသ်ည။် 

တာချီလိတ် ကေသတွင်းမှ ကောေ်သိမ်းရရှိကသာ ကရာ်ဘာကစးများေို ေုေ်သေမ်းအခြစ်ခြင့် 
အခေားလိုေ် (သို့) အတုံးလိုေ် အကခခခံအေင့်သာ ထုတ်လုေ်ထားခေီး ထရေ်ေားကေီးများခြင့် 
တာချီလိတ် အကရှ့ေိုင်း ဝမ်ေုံ (သို့) ေျ ိုင်းလေ် သို့ တင်ကောင်ော ထိုမှတေင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ 
မကဲခါငခ်မစက်သောင်းမ ှကလမှျားခြင့က်ရေေ၍် တငေ်ိုသ့ည။် တာချလီတိတ်ငွ ်စမီခံျေခ်ျထားသည့်
အတိုင်း ကရာ်ဘာသေ့်စင်စေ်ရုံ တည်ကောေ်မည်ေိုလျှင် ကေသတွင်း စေ်မှုလုေ်ငေ်းအေင့် 
အကေခြင့် ေထမေုံးအကေိမ်ခြစ်ေါလိမ့်မည်။ 
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နိဂုံးနိဂုံး

တာချီလိတ်ခမို့အေီးရှိ တရားမ၀င်သိမ်းေည်းထားသည့်ကခမေွေ်ကေါ်တွင် ညစ်ညမ်းမှုထုတ်
လွှတ်သည့်စေ်ရုံ ၂ ခု ကောေ်လုေ်ရေ် UWSA ၏ စီမံချေ်များေို နိုင်ငံကတာ်စီမံအုေ်ချုေ်ကရး
ကောင်စီ  (ေစေ) ေ ကေျာကထာေ်ကောေ်ခံခေုထားခခင်းသည် ကေသခံလူထု၏ အခွင့်အကရး
များအကေါ် မထီမဲ့ ခမင်ခေုရာကရာေ်သည့် ကောေ်ထေ် သေ်ကသသာဓေ တခုခြစ်သည်။ စစ်
ကောင်စီသည် အာဏာသိမ်းယူခေီးကောေ် UWSA ၏ နိုင်ငံကရးကထာေ်ခံမှုရယူလိုခခင်းကသောင့် 
အန္တရာယ်ရှိသည့် လုေ်ေိုင်ခွင့်လိုင်စင်များ ေေ်လေ် ထုတ်ကေးမည့် အလားအလာရှိကသောင်း 
စိုးရိမ်ြွယ် အရိေ်လေ္ခဏာ ခေကေသည်။

ကဟာငလ်တိလ်ယသ်မားများသည ်သတူို့၏ လယယ်ာကခမများေိ ုအငအ်ားကေီးကသာ ေိယုေ်ျ ိုး
စီးေွားရှာသူများ ရေ်မှ ောေွယ်ရေ် ရဲရင့်စွာ ခေသခဲ့သည်။ စေ်ရုံသစ်များတည်ကောေ်မှုေို 
ေေ့်ေျင်ရင်း သူတို့သည် ေယ်စေ်ကေသနှစ်ြေ်စလုံးတွင် ကေထိုင်ကသာ ကထာင်ကေါင်းများ
စွာကသာ လူထုအတွေ် သဘာဝေတ်ဝေ်းေျင် နှင့် ေျေ်းမာကရးေိုေါ ောေွယ်ကစာင့်ကရှာေ်
ကေလျေ်ရှိသည်။

ေျွန်ုေ်တို့  ရှမ်းလူ့အခွင့်အကရးမဏ္ဍိုင်အကေခြင့်  ေမ့်ဟုတ်ခမစ်ဝှမ်းရှိ  လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း 
အားလုံးသည် ကဟာင်လိတ်ကတာင်သူလယ်သမားများ၏  ကေိုးစားတွေ်းလှေ်မှုေို ေူညီလိမ့် 
မည်ဟု ကမျှာ်လင့်ထားခေီး၊ စစ်ကောင်စီ (SAC) နှင့် ‘ဝ’ ကသွးစည်းညီညွတ်ကရးတေ်ြွဲ့ (UWSA) တို့
အားလည်း အလွေ်အန္တရာယ်ရှိကသာ စေ်ရုံစီမံေိေ်းများအား ချေ်ချင်းရုတ်သိမ်းခေီး လယ်ယာ
ကခမများေို ၎င်းတို့၏ေိုင်ရှင်များထံ ခေေ်လည်အေ်နှံရေ် တိုေ်တွေ်းအေ်ေါသည်။
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https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/29300
15. Hla Myint, “Rubber Planting Industry in Myanamr: Current Situation and Potentials”, 
presentation at ASEAN Plus 2013 Rubber Conferecne, 10-12 April 2013, https://km.raot.
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