
ရမ်ှး/ေြမာကေ်ဒသ တန်ယနး်မိနယ် နမ့်ပနြ်မစေ်ကျာတစေ်လာကတ်င်ွ ေငွရည်ပုလဲ၏ တိုးချဲ သတတးူ 

ေဖေရးစမံီချက ်အေပ ေဒသခေံတာင်သူြမားဆန်ကျင်ကန်ကကွ ်

 

ရမ်ှးလူအခင့်ွအေရးမိင် ေန ကဆ်ံုးရ သတင်းထုတြ်ပနခ်ျက ်

ေအာကတ်ိုဘာလ (၁၂) ရက၊် ၂၀၂၁ ခုစှ ်

ရမ်ှးြပည်ေြမာကပုိ်င်းေဒသ တန်ယနး်မိနယ် န းဟုတေ်ကျးရာအပ်ုစကုို ေကျာြ်ဖတစ်းီဆင်းလျကရ်ှိ နမ့်ပနြ်မစ် 

ေကျာတစေ်လာကတ်င်ွ မေလးအေြခစိုက ်ေငွရည်ပုလဲ စေုပါင်းကမုဏီင့်ှ စစေ်ကာင်စ ီအရာရှိများပူးေပါင်း စမံီ 

ချကြ်ဖစသ်ည့် တိုးချဲသတတးူေဖေရးလုပ်ငနး်အား ေဒသခ ံေတာင်သူြမားကဆန်ကျင်ကန်ကကွေ်နကသည်။  

 

အသစတ်ိုးချဲလုိကသ်ည့် သတတးူေဖေရး တင်ွးသစအ်ကျယ်အဝနး်မှာ 850 ဧကမ ကျယ်ြပန်ေသာ နမ့်ပနြ်မစ် 

ကမ်းနေံဘးစှဖ်ကရ်ှိ လယ်ယာေြမများကို ေနရာယူထားြခင်းြဖစက်ာ ေြမေအာကတ်းူ ေဖေရးေကာင့် ရာလုံး 

ကတေ်ြပာင်းေရြခင်းခရံသည့် တကလ်ျကေ်ကျာကမီ်းေသွး သတတင်ွးင့်ှ တစမုိ်င်ခန်အကာွတင်ွ ရှိသည်။  

 

ေဒသခတံိုက တိုးချဲသတတးူေဖေရးလုပ်ငနး်ကို ဆန်ကျင်ကန်ကကွေ်နြခင်းဟာ လယ်ယာေြမများ ဆံုးံးမ၏ 

အဓိကအေကာင်းရင်းသာ မကပဲ ြမစ်ကမ်းြပင်ေအာက ်တးူေဖေရးလုပ်ငနး် စမံီချက၏် ဆိုးကျိးသကေ်ရာကမ် မှာ 

ညစည်မ်းမအြပင် နမ့်ပနြ်မစ၏် ေဂဟစနစတ်စခ်လုံုးပျကစ်းီိုင်တာေကာင့် အထူးစိုးရမ်ိရြခင်းြဖစသ်ည်။ နမ့်ပန် 

ြမစက်ို အမီှြပပီး  ဆနစ်ပါး ေြပာင်း ေြမပဲ စသည့်ေကာကပဲ်သီးှံများ စိုကပ်ျိးကာ အသကေ်မွးဝမ်းေကာင်းမြပ 

ေနထုိင်သည့် ေဒသတင်ွးေကျးရာ ၁၄ ရာမှ လူဦးေရ 3,000 ေကျာရ်ှိပါသည်။ 

 

နမ့်ပနြ်မစဟ်ာ ရမ်ှးြပည်နယ် သံလွင်ြမစ၏် အဓိကြမစလ်ကတ်ကြ်ဖစသ်လုိ ေထာင်ေသာင်းများစာွေသာ ေဒသခ ံ

ေကျးရာလူထုတို၏ အေရးပါဆံုး သုံးေရ ရင်းြမစပ်င်ြဖစသ်ည်။ 

 

2021 ခုစှ ်ေမလ 7 ရကေ်န - ေတာင်သူ ၁၅ ေယာကအ်ား န းဟုတေ်ကျးရာအပ်ုစ ုဥကထံသုိ ဆင့်ေခပီး ၎င်း 

တို၏လယ်ယာေြမေပတင်ွ သတတးူေဖေရးလုပ်ငနး် အတကွ ် သေဘာတစူာကိုလကမှ်တေ်ရးထုိးေစသည်။ 

ဝမ်လုံ၊ ဝမ်ေကျာင်း၊ ဝမ်ေကာင်  င့်ှ ဝမ်ပိနး်မုံ ေကျးရာများမှ ေတာင်သူဦးကးီတိုအား မှတပုံ်တင်ကဒပ်ါ ယူေဆာင် 

လာေစပီး အစည်းအေဝးတကေ်ရာကရ်န ် တစရ်က်ကိ အေကာင်းကားထားသည်။ ေကျးရာဥက လုံးစိုင်းကနွး် 

ဆာေခ လုံးစိုင်းဆနေ်ဆာက ရာသားများအားေြပာသည်မှာ ေငွရည်ပုလဲကမုဏကီ တစမီ်တာပတလ်ည်ခန်သာ 

ေြမတးူစမ်းသပ်မည် ေြပာတာေကာင့် ေတာင်သူ ၄ ေယာကက် လကမှ်တထုိ်းဖုိ သေဘာတခူဲ့ေသာလ်ည်း ကျနရ်ှိ 

ေတာငျသူ ၁၁ ဦးက လကမှ်တထုိ်းရန ်ြငင်းဆနသ်ည်။ 



 

ထုိေန က ် ေကျးရာဥက က လကမှ်တထုိ်းထားြခင်း မရှိသည့် ေတာင်သူဦးကးီ 11 ဦး၏ လကမှ်တတ်မုျားကို 

ကိုယ်တိုင်ထုိးကာ တကလ်ျကအ်ေြခစိုက ်ေငွရည်ပုလဲ ကမုဏ၏ီ မနေ်နဂျာ ဆိုသူ ေအာင်ကိုလတ ်က ထုိေန မွနး် 

လဲပုိင်းတင်ွ ယင်းစာရကစ်ာတမ်းများကို လာေရာက ်ယူေဆာင်သွားသည်။  

 

ေမလ 8 ရကေ်နတင်ွ ေတာင်သူများက ရမ်ှးြပည်တိုးတကေ်ရးပါတ/ီရမ်ှးြပည်တပ်မေတာ ်(SSPP/SSA)၊ ေဒသတင်ွး 

ရမ်ှးတိုင်းရင်းသားများ ဒမုိီကေရစအီဖဲွချပ်ုံး (SNLD) င့်ှ မုိင်းဟြပည်သူစစအ်ဖဲွထံသုိ သေဘာတလူကမှ်တအ်တ ု

ကစိ င့်ှ သတတးူေဖေရးလုပ်ငနး်သစ ်ရပ်ဆိုင်းေပးေရး အကအူညီေတာင်းခစံာ ေရးသားေပးပုိခဲ့သည်။  

 

သုိေသာလ်ည်း စကတ်င်ဘာလ 18 ရကေ်နမှ ေတာင်သူ ၁၅ ဦးအား ေကျးရာအပ်ုစ ုဥက င့်ှေတွရန ်ဆင့်ေခချနိ် 

အထိ ရာသားများက ဘာအေကာင်းချင်းရာမ မသိရပါ။ ထုိအချနိတ်င်ွ ေငွရည်ပုလဲ မနေ်နဂျာ ေအာင်ကိုလတ ်

လည်း ေရာကေ်နေလသည်။ ဥက င့်ှ မနေ်နဂျာ စှေ်ယာကစ်လုံးက ေတာင်သူတို၏ လယ်ယာေြမေပတင်ွ 

သတတးူေဖေရး စမံီချကအ်ား သေဘာတညီူချက ် လကမှ်တထုိ်းေပးရန ် တိုကတ်နွး်သည်။ ေတာင်သူဦးကးီများ 

က ဘာေပးေပး ဘယ်ေသာအခါမှ လကခ်လံကမှ်တထုိ်းမည် မဟုတေ်ကာင်း ေြပာသည်။ လယ်ယာစိုကပ်ျိးခင်း 

များသာ အမီှြပ အသကေ်မွးဝမ်းေကာင်း ရသည့်ေတာင်သူဦးကးီများက သူတိုဘဝတစသ်ကစ်ာ ရပ်တည်ေနိုင်ဖုိ 

မည်သည့်ေငွေကး ပမာဏမ ၎င်းတို လယ်ယာေြမေလာက ်အာမခေံပးိုင်မည် မဟုတေ်ကာင်း ေြပာေလသည်။  

 

ထုိေနက အစည်းအေဝးြဖစ် စမှ် 

စ၍ ေကျးရာများစာွတိုမှ လူ ငယ် 

များ စုံုးေရာကရ်ှိလာ ကာ တိုး ချဲ 

သတတးူေဖ ေရးစမံီကနိး်သစ ်ကို 

ဆန်ကျင်ကရန ် စစီခ်ဲ့ြခင်း ြဖစ ်

သည်။  

 

န းဟုတေ်ကျးရာအပ်ုစ ု ဥကသစ ်

လုံးစိုင်းကနွး်ဆာသည် စစတ်ပ်မှ 

အာ ဏာသိမ်းပီးေန က ် ခန်အပ် 

ထား ြခင်းြဖစ်ပီး ေဒသခရံာသား 

များက မေထာက ် ခံကပါ။ ဥက 

ေဟာင်း စိုင်းဘွမ်း သည် 2020 ခ ု

စှ် တင်ွ ရာသားများင့်ှ ပူး ေပါင်း 

ကာသတတးူေဖေရးလုပ်ငနး် စမံီ 

ချက ်အား ဆန်ကျင်ကန်ကကွ ်ေသာေကာင့် မုိင်းဟြပည်သူစစအ်ဖဲွက သူအားခမ်ိ ေြခာကထ်ားသည်။ 

 

 

ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်ေရးစီမံကိန်း ကီးြဖစ်ေြမာက်ဆုိမည်ပါက ပျက်စီးေစ ိုင်သည့် နမ့်ပန်ြမစ် 
တစ် ေလ ာက်ရှိ လယ်ယာ ခံေြမေနရာများ 



 

စမံီချက်သစ ်သတလုပ်ငနး် အနးီ ေကျးရာေပါင်း ၁၄ ရာတိုမှ လူဥးီေရ င့်ှ လယ်ယာေြမ အေြခြပ 

စဥ် နမ့်ပနြ်မစ ်

ေြမာကဖ်က ်

အမ်ိေြခ  လူဥးီေရ လယ်/စပါး

ခင်း (ဧက) 

ေြပာင်းခင်း 

(ဧက) 

ေြမပဲခင်း  

(ဧက) 

1 ဝမ်လုံ  42 195 735 432 1,250 

2 ဝမ်ေကျာင်း 34 170 398 120 1,250 

3 ဝမ်ေကာင်  43 225 900 1,440 1,850 

4 လုတက်တွ ် 45 235 750 1,200 3,000 

5 ေကာင်းဟုနး်  34 170 600 120 2,500 

6 ပိနး်မုံ  104 442 1,860 1,416 250 

7 ပုံေဟာင်း  80 390 1,650 400 1,000 

8 န းလား 60 310 1,650 160 1,250 

9 တကလ်ျက ် 65 345 1,200 100 1,050 

စစုေုပါင်း 507 2,482 9,743 5,388 13,400 

 



စဥ် နမ့်ပနြ်မစေ်တာင်ဖက် အမ်ိေြခ  လူဥးီေရ  လယ်/စပါး

ခင်း (ဧက) 

 

ေြပာင်းခင်း  

(ဧက) 

ေြမပဲခင်း  

(ဧက) 

1 ဝိနး်လနး်  40 163 2,300 80  

2 နမ့်ဆမ်ွ  38 159 1,200 60 80 

3 ဟုိန း  23 85 660   

4 ဝနဟ်န် 20 90 690 250 100 

5 ဝမ်းေကာင်း 20 118 4,050   

စစုေုပါင်း 141 615 8,900 390 180 
 

 

ဆကသ်ယွရ်န ်

စိုင်းေဟာရ်ှဲန်  +66: 94-728-6696                         (ရှမ်း, အ လပိ်) 

စိုင်းရက်လငွ ်  +66: 97-173-1530                        (ရှမ်း, ြမန်မာ) 

 


