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မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းများအပေါ် 
ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ၏

သက်ရောက်မှုဆန်းစစ် လေ့လာချက်

ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုနှင့် ပညာအလင်းပွင့်မြန်မာသုတေသန
ဖောင်ဒေးရှင်း (EMReF) တို့မှ ပူးတွဲဆောင်ရွက်သည့်
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Natacha Lemasle မှ ဦးစီးရောင်ရွက်ခဲ့ေါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အကကံရေး 
ေုဂ္ဂိုလ်များမဖစ်သည့် Elizabeth Rhods နှင့် Markus Kostner (World Bank Consultants) 
တို့နှင့်အတူ ေညာအလင်းေွင့် မမန်မာသုရတသနရဖာင်ရေးရှင်း (EMReF)မှ သုရတသနမှူးများ 
မဖစ်သည့် မချ ိုချ ိုဝင်းနှင့် မခင်မျ ိုးရဝတို့မှ ရရးသားမေုစုခဲ့မခင်းမဖစ်ေါသည်။ EMReF သုရတသန 
အဖွဲ့ကို မချ ိုချ ိုဝင်းမှ ဦးရောင်ခဲ့ဖေီး အင်တာဗျူးရေါင်း ၂၂၄ ခုမှတစ်ေင့် အချက်အလက်များ 
ရကာက်ယူခဲ့ေါသည်။ Giorgia Demarchi, Emilie Perge, Sean Bradley နှင့် Partick Barron 
တို့ွံမှလည်း အဖိုးတန်သည့် သရဘာွားမှတ်ချက်နှင့် အကကံမေုချက်များ ရရှိခဲ့ေါသည်။ 
ဤအစီရင်ခံစာကို Andrea Woodhouse, Nikolas Myintနှင့် Stephen Winkler တို့မှ Peer 
Reviewers အမဖစ် မေန်လည်ေန်းစစ်သုံးသေ်မှုများ ရောင်ရွက်ခဲ့ေါသည်။ မိမိတို့အရနမဖင့် 
ဤစီမံကိန်းတွင် စိတ်ဝင်တစားနှင့် တက်ကကစွာ ေါဝင်ရောင်ရွက်ခဲ့ကကသူများအားလုံးကို 
အွူးေင် ရကျးဇူးတင်ရှိေါသည်။
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အနှစ်ချုပ်တင်ပြချက်
စာမေျ်နှာ ၁-၅

ဤ အစီရင်ခံစာသည် မမန်မာနုိင်ငံအတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ကေ်ရရာဂါ၏ စီးေွားရရးနှင့် လူမှုရရး  
 သက်ရရာက်မှုများအရေါ် ေွမအရကျာ့ ရကျးရွာအေင့် ေန်းစစ်အကဲမဖတ်မှုမှ  

 အဓိကရလ့လာရတွ့ရှိချက်များကို တင်မေွားမခင်းမဖစ်ေါသည်။ ၎င်းလုေ်ငန်းစဉ်တွင် 
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ တိုင်းရေသကကီး/မေည်နယ်တစ်ခုချင်းစီမှ ဖမို့နယ် ၂ ဖမို့နယ်စီ ရရွးချယ်၍ 
၎င်းဖမို့နယ်များရှိ ရကျးရွာရေါင်း ၅၆ ရွာမှ လူရေါင်း ၂၂၄ ဦးကို ရတွ့ေုံရမးမမန်းမှုများေါဝင် 
ေါသည်။၁ (ရကျးရွာအရမခအရနအရေါ် သိရှိနားလည်မှုနှင့် အဓိကအုေ်စုကွဲများကို ကိုယ်စားမေု 
နိုင်မှု အရမခအရနအရေါ်မူတည်၍ တစ်ရွာလှေင် လူ ၄ ဦးခန့် ရရွးချယ်ေါသည်။) ၎င်းရတွ့ေုံ 
ရမးမမန်းမှုများအားလုံးကို ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအတွင်း ဖုန်းမဖင့် ေက်သွယ်ရောင်ရွက်ခဲ့မခင်းမဖစ်ဖေီး 
တစ်ကကိမ်လှေင် ခန့်မှန်းရမခ ၁ နာရီခန့် ကကာမမင့်ေါသည်။ ကောျ်ကော်ပြြါ ကလ့လာကတေ့ရှိခေျ် 
မေားသည် လူနာေကရေတေျ် တစ်ဟုန်ထိုးပမင့်မားလာသည့် သသဂုတ်လ ကနှာင်းြိုင်းမတိုင်မီ ၂၀၂၀ 
ဇူလိုင်လေထိ ေျေုံးဝင်သည့် ေကပခေကနမေားျို ထင်ဟြ်ကော်ပြထားပခင်းပေစ်ပြီး ၎င်းျာလ 
သည် ခရီးသေားျန့်သတ်ခေျ် ေမေားစုကပေကလှော့ထားသည့် ေခေနိ်ပေစ်၍ တရားဝင် ျိုဗစ်-၁၉ 
လူနာေကရေတေျ်မှာ ၃၅၀ ခန့်သာ ရှိြါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံေကနပေင့် ၂၀၂၀ မတ်လကနှာင်းြိုင်းတေင် နိုင်ငံတေင်း ျိုဗစ်-၁၉ ျြ်ကရာဂါ ြထမဦးဆုံး 
ပေစ်ြေားမှုျို ကတေ့ရှိကသျာင်း ကော်ပြခဲ့ြါသည်။ ယင်းကနာျ်ြိုင်းတေင် ကေသတေင်းျူးစျ်မှု 
ေကပခေကနမေားရှိကသျာင်း ေတည်ပြုကော်ပြခဲ့ြါသည်။ ရနာက်ေိုင်းလများတွင် ကျန်းမာရရးနှင့် 

၁ နိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရေသကကီး/မေည်နယ် ၁၄ ခုမှ ဖမို့နယ် ၂ ဖမို့နယ်စီကို ရရွးချယ်ခဲ့ေါသည်။ တိုင်းရေသကကီး/ မေည်နယ်တစ်ခုချင်း 
အတွက် ဖမို့နယ် ၂ ဖမို့နယ်အနက် တစ်ဖမို့နယ်ကို NCDDP စီမံကိန်းတွင် ေါဝင်မှုအရေါ် အရမခခံ၍ ရရွးချယ်ခဲ့ေါသည်။ ယခင်ေန်းစစ် 
ရလ့လာမှုမှတစ်ေင့် ကကိုတင်ေက်သွယ်နိုင်မှုအရေါ် အဓိကအရမခခံ၍ ဖမို့နယ်တစ်ဖမို့နယ်တွင် ရကျးရွာ ၂ ရွာစီကို ရရွးချယ်ခဲ့ေါသည်။

ေနှစ်ခေုြ်တင်ပြခေျ်
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အားကစားဝန်ကကီးဌာနသည် ကနဦးရရာဂါေိုးစစ်ရေးမှုေိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိရသာ ်
လည်း လူနာနှင့် ေက်စေ်ွိရတွ့မှုများကို ရမခရာခံမခင်းလုေ်ငန်းများအား အရှိန်မမှင့် ရောင်ရွက် 
ခဲ့ေါသည်။ နိုင်ငံရေ်မခားမှ မမန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရရာက်သည့် ခရီးသည်များ (အဓိကအားမဖင့် 
ရနရေ်သို့မေန်လာသည့် မမန်မာနိုင်ငံသားများ)နှင့် မေည်တွင်း/နိုင်ငံတကာ နယ်စေ်ဝင်ရေါက်များမှ 
တစ်ေင့် ၎င်းတို့ရေ်ရွာများသို့ မေန်လည်ဝင်ရရာက်လာသည့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများအတွက် 
တင်းကျေ်သည့် ရစာင့်ကကေ်ကကည့်ရှုမှု(ကွာရန်တင်း/Quarantine) ေိုင်ရာ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်
ချက်များသတ်မှတ်၍ တုံ့မေန်ရောင်ရွက်ခဲ့ေါသည်။ မေည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားလာမှု 
ကန့်သတ်ချက်များအေါအဝင် ညမွွက်ရအမိန့်များ ွုတ်မေန်မခင်း၊ စီးေွားရရးလုေ်ငန်းများနှင့် 
ရကျာင်းများ ယာယီရေ်နားရန် အမိန့်ွုတ်မေန်မခင်းစသည်တို့ကုိ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ရောင်ရွက် 
ခဲ့ဖေီး ၎င်းကန့်သတ်ချက်များကို ၂၀၂၀ ဇွန်နှင့် ဇူလိုင်လများတွင် မေန်လည်ရမဖရလှော့ခဲ့ေါသည်။ 
၂၀၂၀ ဧဖေီလတွင် မေည်ရွာင်စုအစိုးရသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်ရရာဂါအရရးရေါ် တုံ့မေန် 
ရောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ကို ွုတ်မေန်ရကကမငာခဲ့ဖေီး ၎င်းတွင် ရရာဂါကူးစက်မှု ွိန်းချုေ်ရန်၊ 
ရရာဂါမေန့်ေွားမှု ွိန်းချုေ်ရရးအစီအမံများနှင့် ဗိုင်းရေ်စ်ရရာဂါတို့ရကကာင့် မဖစ်ရေါ်ရစသည့် 
လူမှုစီးေွားသက်ရရာက်မှုများ ရလျာ့ေါးသက်သာရစရန် အစိုးရအရနမဖင့် ရောင်ရွက်ရမည့် 
လုေ်ငန်းအေင့်များ ေါဝင်ေါသည်။ မေည်ရွာင်စုအစိုးရ၏ ေံ့ေိုးမှုအစီအစဉ်တွင် နွမ်းေါးသည့် 
အိမ်ရွာင်စုများအတွက် စားရသာက်ကုန်ေစ္စည်းများ ေံ့ေိုးမခင်း၊ ရကကးဖမီရကာက်ခံမှုများအတွက် 
တရားဝင် ေိုင်းငံ့ကာလသတ်မှတ်မခင်း၊ လိုအေ်သည့်အိမ်ရွာင်စုများအတွက် ရငွသားရွာက်ေံ့ 
ရကကး (One-time) တစ်ကကိမ်ရေးအေ်မခင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ရောင်အမျ ိုးသမီးများ၊ နို့တိုက်မိခင်များ၊ 
သက်ကကီးရွယ်အိုများအရေါ် အဓိကွား ေံ့ေိုးသည့် လက်ရှိရငွသားရွာက်ေံ့ရကကးအစီအစဉ် 
များတွင် ရန်ေုံရငွမဖည့်တင်းမခင်း စသည်တို့ ေါဝင်ေါသည်။

ကျေးရွာပြည်သူမေားေကနပေင့် ကရာဂါြိုးျူးစျ်ခံရမည်ျို ေဓိျစိုးရိမ်ြူြန်သျသည်ဟု 
ေင်တာဗေူးကပေသျားသူမေားမှ ကော်ပြခဲ့သျြါသည်။ သို့ရသာ် သိရှိရသည့်အရွာက်အွားများ 
အရ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးအကကား ခေ်ခွာခွာရနရန် (Social distancing) သတ်မှတ်ချက်များ၊ 
အစိုးရ ွုတ်မေန်ချက်များအရေါ် တိကျစွာလိုက်နာမှုများ အချနိ်ကကာသည်နှင့်အမှေ ရလျာ့နည်း 
လာရကကာင်း ရတွ့ရေါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံတွင် ရရာဂါေိုးစတင်ရတွ့ရှိမှု ရနာက်ေိုင်း ကေ်ရရာဂါ 
တုံ့မေန်ရောင်ရွက်ရရး အရစာေိုင်းအေင့်ကာလများတွင် အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များအား လိုက်နာ 
ရောင်ရွက်မှု ေိုမိုမမင့်မားခဲ့ေါသည်။ ကေ်ရရာဂါမဖစ်ေွားမှု ေက်လက်တည်ရှိရနရသာ်လည်း 
ရရာဂါကူးစက်နိုင်မှု အလားအလာနည်းေါးသည့်အချနိ်တွင် (အင်တာဗျူးရမးမမန်းမှု ရောင်ရွက် 
သည့်အချနိ်) ကိုရိုနာဗိုင်းရေ်စ် မေန့်ေွားမှုွိန်းချုေ်ရန် ကာကွယ်တားေီးရရး အစီအမံများနှင့် 
အချင်းချင်း ခေ်ခွာခွာရနရန် (Social distancing)၊ နှာရခါင်းစည်း (mask) တေ်ေင်ရန် စသည့် 
သတ်မှတ်ချက်များကို ရကျးရွာမေည်သူများအကကား လိုက်နာမှု ရလျာ့နည်းလာခဲ့ေါသည်။ ရကျးရွာ 
အုေ်ချုေ်ရရးမှူးတစ်ဦးမှ ယင်းသို့ အေင့်ေင့်ရမောင်းလဲလာသည့် အမေုအမူများနှင့် စေ်လျဉ်း၍ 
ရအာက်ေါအတိုင်း မှတ်ချက်မေုခဲ့ေါသည်။ 

“အစကတော့ လူတိုင်း အိမ်ပြင်ထွက်တာနဲ့ မတ်စ်(နှာခေါင်းစည်း)တပ်တယ်။ 
အခုဆိုရင် မတပ်ကြတော့ဘူး။ မတ်စ်တပ်တဲ့သူတောင် ကြောင်တောင်တောင် 
ဖြစ်နေတယ်။ အိမ်ကလူတွေတောင် ကျွန်တော် အပြင်သွားလို့ မတ်စ်တပ်ရင် 
ကြောင်တောင်တောင်လို ကြည့်ကြတယ်။”

ေနှစ်ခေုြ်တင်ပြခေျ်
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ဇူလိုင် ၂၀၂၀ တေင် ျိုဗစ်-၁၉ ျြ်ကရာဂါေကြါ် ြူြန်ကသျာင့်သျမှုနှင့် ကရာဂါြိုး ပြန့်ြေားမှု 
ထိန်းခေုြ်ကရး ျန့်သတ်ခေျ်မေားကသျာင့် ကေသတေင်းျူးစျ်မှုမရှိ/ နည်းြါးသည့်ကေသမေား 
ေြါေဝင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ေပခားျေန်းမာကရးဝန်ကဆာင်မှုမေား (ျိုဗစ်-၁၉ နှင့် ဆျ်နေယ် 
ပခင်းမရှိကသာ) ရရှိေသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် လိုေြ်သလို ျုသပေည့်ဆည်းနိုင်မှု ေကပခေကနမေားေကြါ် 
ေိေားနှင့် သျ်ကရာျ်မှုမေား ရှိနှင့်ကနပြီပေစ်သည်။ ကျန်းမာရရးရေးရေးခန်းများ မရှိရသာရေသ 
များရှိ ရကျးရွာမေည်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ေုံမှန်နှင့် အရရးရေါ် ကျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုရ
ရှိနိုင်ရန် အမခားဖမို့နယ် (သို့မဟုတ်) ရကျးရွာများရှိ ရေးရေးခန်းများသို့ သွားရရာက်မေသရန် 
လိုအေ်သည့်အရမခအရန ရှိကကသည်။ ယင်းသို့သွားလာရန်မှာလည်း ရေသများအကကား သယ်ယူ
ေို့ရောင်ရရးအစီအစဉ်များမရှိမခင်း၊ ရကျးရွာသို့ မေန်လည်ဝင်ရရာက်ရန် ကွာရန်တင်း စည်းမျဉ်း 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညမ ွွက်ရအမိန့်များ ွုတ်မေန်ွားမခင်းရကကာင့် ရံဖန်ရံခါ ယင်းသို့ 
ခရီးသွားလာရန် အခက်အခဲများရှိေါသည်။ ရကျးရွာကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရမောကကားချက်အရ 
ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ ကူးစက်မှုအရေါ် စိုးရိမ်ေူေန်မခင်းရကကာင့် ဤေန်းစစ်ရလ့လာမှုတွင် ေါဝင်သည့် 
အချ ို ့ရသာ ရကျးရွာများသို့ ရရှေ့လျားရေးရေးခန်းများ၊ သားဖွားေရာမများနှင့် ဖမို့နယ် 
ကျန်းမာရရးအရာရှိများ လာရရာက်ရန် မငင်းေိုသည့် အရမခအရနများရှိရကကာင်း သိရေါသည်။ 
သို့မဖစ်၍ ေုံမှန်ကျန်းမာရရး စစ်ရေးရန် လိုအေ်သည့် ရကျးရွာမေည်သူများကို ဖမို့နယ်ရေးရုံ 
များသို့ လွှဲရမောင်းရေးေို့ရဖေီး ၎င်းရွာသားများအရနမဖင့် လိုအေ်ချက်ွက် ေိုမိုမမင့်မားရသာ 
ကျန်းမာရရးကုသမှု အေင့်အတန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကျခံရန် သိသာကကီးမားသည့် 
ရချးရငွေမာဏရယူ၍ ရမဖရှင်းရရသာ အရမခအရနများ ရှိေါသည်။

ျိုဗစ်-၁၉ ျြ်ကရာဂါကသျာင့် ကျေးလျ် ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်း လုြ်ငန်းမေားေကြါ် 
ကျီးမားသည့် ဆိုးျေ ိုးသျ်ကရာျ်မှုမေား ရှိကနြါသည်။ ရကျးရွာကိုယ်စားလှယ်များ၏ 
ရမောကကားချက်အရ ေန်းစစ်ရလ့လာသည့်ရကျးရွာ ၅၆ ရွာအနက် ရကျးရွာတစ်ရွာမှလွဲ၍ 
ကျန်သည့် ရကျးရွာများအားလုံးတွင် ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအွိ အရမခအရနများအရ စီးေွားရရး 
အရမခအရနများ ေိုမိုေိုးရွားလာမှုရှိရကကာင်း သိရေါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ မဖစ်ေွားသည့် 
အချနိ်ကာလနှင့် အရမခအရနများသည် သီးနှံစိုက်ေျ ိုးကာလနှင့် ရိတ်သိမ်းကာလ ၂ ခုလုံး အရေါ် 
ေိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုရှိဖေီး သီးနှံရိတ်သိမ်းကာလအတွက် လိုအေ်ရသာ ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများ 
သာမက သီးနှံဝယ်ယူမခင်းနှင့် စိုက်ေျ ိုးရရး သွင်းအားစု ရရာင်းချသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ 
အတွက်ေါ လုေ်ငန်းကိစ္စ ခရီးသွားလာရန် ေိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုမဖစ်ရစသည့်အမေင် ရတာင်သူ 
များအတွက် သီးနှံစိုက်ေျ ိုးရန်နှင့် ရိတ်သိမ်းရန် လုေ်သားမရှိမခင်း (သို့မဟုတ်) လုေ်သားများ/ 
သွင်းအားစုများအတွက် အခရကကးရငွမရှိမခင်း စသည့်အရမခအရနများ မဖစ်ရေါ်ရစသည်။ 
စစ်တမ်းတွင် ရမဖကကားသည့် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးမှ ယင်းသို့ အကျေ်အတည်း တိုးမမင့်လာသည့် 
အရမခအရနကို ယခုကဲ့သို့ ရဖာ်မေခဲ့ေါသည်။ “အခုက စိတ်ေိုေင်ေန်းတယ်။ ေီရန့တစ်ရက် ကုန်သွား 
ဖေီေို ရနာက်ရန့တစ်ရက် ဘယ်လိုစားရမလဲေိုတာကို အဖမဲရတွးေူရနရရတာ့ ညရတာင် အိေ် 
မရေျာ်ဘူး စဉ်းစားရင်းနဲ့ မိုးလင်းသွားတယ်”

ကရှေ ကပြာင်းလုြ်သားေပေစ် လုြ်ျိုင်ပခင်းနှင့် သီးနှံရိတ်သိမ်းျာလမတိုင်မီ ကျိုတင်ေခကသျးကငေ 
ရယူပခင်းျဲ့သို့ကသာ သမားရိုးျေနည်းလမ်းမေားပေင့် စီးြေားကရးလိုေြ်ခေျ် ပေည့်ဆည်းသည့် 
ေကပခေကနမေားသည် ျိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ ခရီးသေားျန့်သတ်ခေျ်မေားကသျာင့် ဆိုးရွားစော 
သျ်ကရာျ်မှု ခံစားသျရြါသည်။ ေုံမှန်လူမှုဖူလုံရရးအစီအစဉ်များ (သို့မဟုတ်) လိုအေ်ချက် 
မဖည့်ေည်းသည့် အစီအစဉ်များမရှိသည့် အရမခအရနတွင် ရကျးရွာမေည်သူများသည် ေုံမှန် 
ွက်အလွန်နည်းေါးသည့် အရင်းအမမစ်များအရေါ် အရမခမေုရနွိုင်ရနကကရဖေီး ရကကးဖမီဝန်ွုေ် 
ဝန်ေိုးများလည်း ေိုမိုတိုးေွားလာရကကာင်း ရကျးရွာကိုယ်စားလှယ်များမှ ရဖာ်မေခဲ့ကကေါသည်။ 
ရကျးရွာကိုယ်စားလှယ်အများစု၏ ရမောကကားချက်အရ အိမ်ရွာင်စုများသည် ၎င်းတို့၏ 
အသုံးစရိတ်ရလျာ့နည်းရစရန် ေုံမှန်ွက် အစားအရသာက်ရလှော့ချမခင်း၊ အရည်အရသွး 
နိမ့်ေါးသည့် အစားအစာများဝယ်ယူမခင်း၊ စားရသာက်ကုန်များကို ဝယ်ယူမခင်းွက် ရေသတွင်း 
အခမဲ့ ရှာရဖွရရှိနိုင်မည့် အစားအစာများ တိုးမမှင့်စားသုံးမခင်း စသည်မဖင့် တတ်နိုင်သမှေ 
နည်းလမ်းများမဖင့် ရုန်းကန်ရှာရဖွရနကကရေါသည်။ ရကျးရွာမေည်သူများသည် အများအားမဖင့် 
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ရမမယာရရာင်းချမခင်းွက် ၎င်းတို့၏ စုရောင်းရငွများ ွုတ်ယူအသုံးမေုမခင်း၊ ေိုင်ေိုင်မှု 
ေစ္စည်းများရရာင်းချမခင်း (သို့မဟုတ်) ရေါင်နှံမခင်း စသည့်နည်းလမ်းများ အသုံးမေု၍ အခက်အခဲကို 
ရမဖရှင်းရနကကရေါသည်။

ျြ်ကရာဂါြိုး၏ စီးြေားကရးသျ်ကရာျ်မှုမေားျို ကောျ်ြါကျေးရွာမေားျဲ့သို့ကသာ ကေးေဏ် 
ကသျာင့် ထိခိုျ်လေယ်သည့်ကေသမေားတေင် ေထူးသပေင့် ြိုမိုခံစားကနသျရြါသည်။ ဥေမာ - (၁) 
ရယဘုယျအားမဖင့် သဘာဝရဘးအန္တရာယ် (ရရကကီးရရလှေမံှု၊ မိုးရခါင်ရရရှားမဖစ်ရေ်၊ ေိုးမွှား 
(သို့မဟုတ်) ရာသီဥတုအရမခအရန ေိုးရွားမခင်း) ွိခိုက်ခံစားရရလ့ရှိသည့် ရေသများ၊ (၂) 
မကကာရသးမီကာလအတွင်း သီးနှံွွက်နှုန်း နည်းေါးမခင်းရကကာင့် ရကကးဖမီဝန်ွုေ်ဝန်ေိုး တိုးမမှင့် 
ခံစားရနရသည့် အရမခအရနရှိရသာ ရေသများ၊ (၃) နယ်စေ်ကုန်သွယ်မှုအရေါ် မှီခိုအားွား 
ရသည့်ရေသများ၊ (၄) အနီးဝန်းကျင်တွင် တိုက်ေွဲများ (သို့မဟုတ်) ရမမမမှုေ်မိုင်းများရှိမခင်းရကကာင့ ်
နီးစေ်ရာ သစ်ရတာများတွင် စားဝတ်ရနရရးအတွက် ရှာရဖွလုေ်ကိုင်စားရသာက်ရန် အန္တရာယ် 
ရှိသည့် ရကျးရွာများ၊ (၅) စိုက်ေျ ိုးရရးသွင်းအားစုများနှင့် ရေးကွက်သို့ လက်လှမ်းမှီ ချတိ်ေက် 
နိုင်ရန် အကျ ိုးရောင်/ေွဲစားများအရေါ် မှီခိုရသည့်ရေသများ၊ (၆) ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများွံမှ 
ရငွလွှဲရေးေို့သည့် ဝင်ရငွအရေါ် မှီခိုရသည့် အိမ်ရွာင်စုများ (သို့မဟုတ်) ကျေန်းလုေ်သား 
များမေားသည့်ရေသများ စသည်တို့ ေါဝင်ေါသည်။

ျြ်ကရာဂါေကပခေကနမေားကသျာင့် ကြျးပမီဝန်ထုြ်ဝန်ြိုးမေား သိသာစောတိုးပမင့်လာပြီး ကျေးရွာ 
ပြည်သူမေားေကနပေင့် ၎င်းတို့၏ လျ်ရှိကြျးပမီမေား ကြးဆြ်နိုင်မှုေကြါ် ေဟန့်ေတား 
ပေစ်ကစြါသည်။ ဝင်ရငွနှင့် ရငွေို့ရငွလွှဲေိုင်ရာ လိုအေ်ချက်များကို မဖည့်ေည်းနိုင်ရန် ရကျးရွာ 
မေည်သူအများအမေား (ရရှိနိုင်သည့် အချက်အလက်များအရ ရကျးရွာများ၏ ရလးေုံသုံးေုံခန့်ရှိ) 
သည် အကျေ်အတည်း ရမဖရှင်းရရးအတွက် ရချးရငွအသစ်များရယူရန် ကကိုးစားကကရရကကာင်း 
ရကျးရွာကိုယ်စားလှယ်များမှ ရဖာ်မေေါသည်။ စစ်တမ်းရမဖကကားသူတစ်ဦး၏ ရမောကကားချက်မှာ - 

“အကြွေးတွေပြန်ဆပ်ရမှာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာတတ်နိုင်မလဲ။ 
အရင်အကြွေးဟောင်းတွေ ပြန်ဆပ်ဖို့ အခြားနေရာတွေက အကြွေးအသစ်တွေ 
ချေးယူကြရတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားပေးစရာရှိတာတွေကိုလည်း ခဏတစ်ဖြုတ် 
ရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ တောင်းပန်ရတာပေါ့။”

ကျေးရွာပြည်သူမေားေကနပေင့် ရုတ်ခေည်းကျုံကတေ့ရသည့် စိတ်ေိစီးမှုမေား၊ ေိေားမေားျို 
သျာရှည်စော ခံစားကနရကသာ်လည်း ဤဆန်းစစ်ကလ့လာမှုတေင် ြါဝင်သည့် ကျေးရွာမေား၌ 
လူမှုျဏ္ဍဆျ်ဆံကရး/ ဆျ်နေယ်မှုေကပခေကနမေားမှာ သိသာစော ခိုင်မာေားကျာင်းကနဆဲ 
ပေစ်ြါသည်။ လူမှုဘဝေိုင်ရာ မတူကွဲမေားမှုရှိသည့် ရကျးရွာများတွင် အရမခအရနအနည်းငယ် 
ေိုမိုရကာင်းမွန်မှုရှိရကကာင်း ရတွ့ရေါသည်။ လူမှုေက်ေံရရး/ေက်နွယ်မှုအရမခအရနေိုးရွားသည့် 
ရကျးရွာများတွင် ယင်းသို့ အဓိကမဖစ်ရစသည့် အချက် ၂ ချက် ရတွ့ရေါသည်။ ဦးစွာအရနမဖင့် 
လတ်တရလာအရမခအရနတွင် ရကျးရွာအများအမေား၌ ရနရေ်သို့ မေန်လာရသာ ရရှေ့ရမောင်း 
လုေ်သားများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါေိုး သယ်ရောင်သူများ မဖစ်နိုင်သည်ဟူရသာ စိုးရိမ် 
ွိတ်လန့်မှုရကကာင့် ၎င်းတို့အား သံသယမဖင့် ေက်ေံကကမခင်း။ ေုတိယအရနမဖင့် အမှန်တကယ် 
မဖစ်ရစ၊ ယူေချက်သက်သက်မဖစ်ရစ အစိုးရ၏ ခံစားခွင့်ေိုင်ရာ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် 
အသုံးမေု၍ ရဝငှသည့် ေံ့ေိုးမှုအစီအစဉ်၏ ရှုေ်ရွွးသည့်အရမခအရနများနှင့် အရွာက်အေံ့ 
ေံ့ေိုးရရးလုေ်ငန်းစဉ် စီမံမှုအားနည်းချက်များရကကာင့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ ရေ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်း 
များတွင် ဖိအားနှင့် တင်းမာမှုများ မဖစ်ရေါ်ရစမခင်း စသည့်အချက်များရကကာင့် မဖစ်ေါသည်။ ရေသ 
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“ဒီထောက်ပံ့ကြေး ငွေလေးနဲ့ ဘာလုပ်လို့ရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပေမယ့်
သက်ကယ်ချောင်းနဲ့ ခေါင်းလောင်းထိုးသလိုပေါ့၊ အသံမထွက်ဘူးပေါ့ကွာ။”

ရခါင်းရောင်များအရနမဖင့် ရကျးရွာအတွင်းမှ ွေ်ရောင်းအရင်းအမမစ်များအား စီမံရောင်ရွက် 
ရန် ကကိုးေမ်းအားွုတ်ကကရသာ်လည်း အဖက်ဖက်မှ ရကျနေ်လက်ခံသည့် အရမခအရနမျ ိုးမဖင့် 
အေိုေါ မေဿနာရေ်များအားလုံးကို အမေည့်အဝ ရမဖရှင်းနိုင်ခဲ့မခင်းမရှိေါ။

သို့ကသာ် ကလ့လာကတေ့ရှိခေျ်မေားေရ ေမေ ိုးသမီးမေားသည် ေျေြ်ေတည်းကသျာင့် ြိုမိုထိခိုျ် 
ခံစားရကသျာင်း ကတေ့ရြါသည်။ အများအားမဖင့် မိသားစုဘဏ္ဍာရရးနှင့် ချက်မေုတ်ရရးတာဝန် 
ယူရသူများမဖစ်ရသာ အမျ ိုးသမီးများသည် ရငွရကကးနှင့် အစားအစာ ဖူလုံမှုေိုင်ရာ ေူေန် 
ရကကာင့်ကကရမှုများရကကာင့် သက်ရရာက်မှု ေိုမိုခံစားကကရေါသည်။ စစ်တမ်းရမဖကကားသူတစ်ဦး၏ 
ရမဖကကားချက်မှာ - “ေီလိုရရာဂါမဖစ်ေွားမှုရတွရကကာင့် အများေုံးွိခိုက်ရတာ အမျ ိုးသမီးရတွေါ။ 
မိသားစုအတွက် ရငွရကကးစီမံခန့်ခွဲရတာ၊ စားဖို့ရသာက်ဖို့ မေင်ေင်ရတာရတွက အမျ ိုးသမီးရတွရဲ့ 
တာဝန်မဖစ်တာရကကာင့် အရကကးကိစ္စ၊ စားစရာမေတ်လေ်တဲ့ကိစ္စရတွ ေူေန်ရတာနဲ့ သူတို့မှာ 
ဝန်ွုေ်ဝန်ေိုးရတွ အများကကီးမဖစ်ရစတာေါေဲ။”

ဆန်းစစ်ကလ့လာခဲ့သည့် ကျေးရွာကြါင်း ၄၀ ခန့်တေင် ကေသခံကခါင်းကဆာင်မေား ေပြန်ေလှန် 
ြူးကြါင်းကဆာင်ရွျ်မှုမေား ရှိသျြါသည်။ ခိုင်မာသည့် အရွာက်အွားများအရ ရခါင်းရောင် 
များ အမေန်အလှန် ေူးရေါင်းရောင်ရွက်သည့် ရကျးရွာများတွင် ရကျးရွာမေည်သူများသည် 
အကူအညီရွာက်ေံ့မှု ေိုမိုရရှိကကေါသည်။ ရကျးရွာများအရနမဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ေက်နွယ်သည့် 
ကျန်းမာရရးအစီအမံများအရေါ် သရဘာွားနှင့် လိုက်နာရောင်ရွက်မှု အရမခအရနများသည် 
ရေသဦးရောင်သူများအား ရေသခံများ၏ ယုံကကည်မှုအရေါ် များစွာမူတည်ရကကာင်း ရတွ့ရေါ 
သည်။

ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ကဆာင်ရွျ်ခဲ့သည့် ကျေးရွာေမေားစုသည် ေခေ ို ့ကသာ ြံ့ြိုးမှု ေကထာျ် 
ေြံ့မေား ရရှိခဲ့ကသာ်လည်း ဧပြီ-ကမ ျာလ ပြင်ြသေားလာမှုျန့်သတ်သည့် Lock down ျာလ 
(သို့မဟုတ်) ကနာျ်ြိုင်းျာလေတေျ် လုံကလာျ်ပြည့်စုံကသာ ေကထာျ်ေြံ့ေရင်းေပမစ် 
ေပေစ် ရှုပမင်ပခင်းထျ် ကယေုယေေားပေင့် မိသားစုမေားသည် ၎င်းေကထာျ်ေြံ့ျို ထြ်ကဆာင်း 
ေရင်းေပမစ်ေပေစ်သာ ရှုပမင်သျသည်။ ရငွသားရွာက်ေံ့ရကကး ၁၅၀၀၀ ရရှိခဲ့သူတစ်ဦး၏ 
ရမောကကားချက်မှာ -

ေနှစ်ခေုြ်တင်ပြခေျ်
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ကမ္ဘာ့ ေဏ်သည် ပမန်မာနုိင်ငံေတေင်း ျုိဗစ်-၁၉ ျြ်ကရာဂါကသျာင့် ပေစ်ကြါ်ကစသည့်  
 လူမှုစီးြေား သျ်ကရာျ်မှုမေားျို ကလ့လာကစာင့်သျည့်ဆန်းစစ်ရန် ၂၀၂၀  

 ဇေန်လတေင် လုြ်ငန်းေစီေစဉ် တစ်ရြ်စတင်ခဲ့ြါသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်၏ 
ဦးတည်ချက်မှာ မမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အိမ်ရွာင်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရေ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်း 
များအရနမဖင့် ကေ်ရရာဂါနှင့် သက်ရရာက်မှုများအရေါ် ကကိုတင်မေင်ေင်မှု၊ ကကုံရတွ့ခံစားရမှုနှင့် 
တုံ့မေန်ရောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများအား ရဖာ်ွုတ်သတ်မှတ်ရန်နှင့် အချနိ်ကာလအလိုက် အေိုေါ 
သက်ရရာက်မှုများ ရမောင်းလဲမဖစ်ရေါ်မှု အရမခအရနများကို ရလ့လာရစာင့်ကကည့်ရန် မဖစ်သည်။ 

ဤေစီေစဉ်ေရ တစ်ခေနိ်တည်းတေင် ေပြန်ေလှန် ပေည့်စေျ်ကဆာင်ရွျ်ရမည့် လုြ်ငန်းစဉ် 
၂ ရြ် ြါဝင်ြါသည်။ - (၁) အိမ်ရွာင်စုများ၏ လူမှုဘဝဖူလုံမှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုေ်ငန်း 
ရောင်တာများအရေါ် စီးေွားရရးရာ သက်ရရာက်မှုများအား ေန်းစစ်အကဲမဖတ်နိုင်ရန် ၆ လ 
တာကာလအတွင်း အိမ်ရွာင်စုများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ရည်ရွယ်သည့် ကကိမ်နှုန်းမမင့် ဖုန်း 
စစ်တမ်း ၈ ကကိမ်ရောင်ရွက်မခင်း၊ (၂) တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ရေ်ရွာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် 
ဖုန်းအင်တာဗျူးများ အကကိမ်ကကိမ်ရောင်ရွက်၍ ရေ်ရွာအေင့်ေန်းစစ်အကဲမဖတ်မှု လုေ်ရောင် 
မခင်းစသည်တို့ ေါဝင်ေါသည်။ အေိုေါ ရလ့လာေန်းစစ်သည့်စနစ်အရနမဖင့် အစိုးရနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးရရး 
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အချနိ်နှင့် တစ်ရမေးညီနီးေါးမဖစ်ရသာ အချက်အလက်များ 
မဖည့်ေည်းနိုင်ရန်၊ အကျေ်အတည်းကာလ၊ ကာလတိုနှင့် ကာလလတ် သက်ရရာက်မှုများ 
ရလျာ့ေါးသက်သာရစရရးအတွက် မူဝါေနှင့် စီမံကိန်းေိုင်ရာ ေက်စေ်သက်ေိုင်သူများအားလုံး 
ကို အချက်အလက် မဖည့်ေည်းနိုင်ရန်နှင့် အကျေ်အတည်းကာလအတွက် အရွာက်အွား 

1
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နောက်ခံအချက်အလက ်
နှင့် နည်းစနစ်

စာမေျ်နှာ ၆-၉

ကနာျ်ခံေခေျ်ေလျ်နှင့် နည်းစနစ်

စာမေျ်နှာ -  6



အချက်အလက်အရမခမေု တုံ့မေန်ရောင်ရွက်ရရး အစီအစဉ်အရေါ် ေံ့ေိုးနိုင်ရန်မဖစ်သည်။ လုေ်ငန်း 
နှင့်စေ်လျဉ်းသည့် အရကကာင်းအရာအနှစ်ချုေ်အရနမဖင့် အရသးစိတ် မဟာဗျူဟာကိစ္စရေ်များ 
အရေါ် ေိုမိုနက်ရိှုင်းစွာ ေန်းစစ်ရလ့လာနိုင်ရရးအတွက် စစ်တမ်းနှင့် ရေ်ရွာေန်းစစ် အကဲမဖတ်မှု 
များမှ ရတွ့ရှိချက်များကို စုစည်းရေါင်းစေ်ရန် မဖစ်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာအရနမဖင့် ေွမအရကျာ့ 
ရေ်ရွာအေင့် ေန်းစစ်အကဲမဖတ်မှုမှ ရလ့လာရတွ့ရှိချက်များကို တင်မေွားေါသည်။

ဤရြ်ရွာေဆင့် ဆန်းစစ်ေျဲပေတ်မှုတေင် ေဓိျနယ်ြယ် ၆ ခုေကြါ် ျိုဗစ်-၁၉ သျ်ကရာျ် 
မှုေကပခေကနမေားျို ကလ့လာဆန်းစစ်ထားြါသည်။ (၁) ျေန်းမာကရးနှင့် ပြုမူကနထိုင်မှုြုံစံ၊ 
(၂) ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့် ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း၊ (၃) ေျေြ်ေတည်း 
ကပေရှင်းကဆာင်ရွျ်မှု လုြ်ငန်းစဉ်မေား၊ (၄) လူမှုျဏ္ဍဆျ်ဆံမှုမေား၊ (၅) ဦးကဆာင်မှု၊ (၆) 
ေျူေညီြံ့ြိုးမှု စသည်တို့ ြါဝင်သည်။ ွို့မေင် ကေ်ရရာဂါ၏ သက်ရရာက်မှုများ ေိုမိုနက်ရိှုင်း 
ရစသည့် (သို့မဟုတ်) ရလျာ့ေါးသက်သာရစသည့် အချ ို ့ရသာ စံနှုန်းညွှန်းမှတ်များ (markers) 
များအတွက်လည်း သုရတသနလုေ်ငန်းကို ေီဇိုင်းရရးေွဲွားေါသည်။

၎င်းအချက်အလက်များတွင် အားလုံးေါဝင်ရောင်ရွက်နိုင်သည့် စီမံအုေ်ချုေ်မှုအတွက် ညွှန်းမှတ် 
(marker) တစ်ခု၂အမဖစ် ရကျးရွာသည် လူွုဗဟိုမေုစီမံကိန်း (NCDDP)တွင် ရောင်ရွက် 
ေါဝင်မခင်း ရှိ/မရှိ၊ အနီးေုံးရေးရနရာနှင့် အကွာအရဝး (အကယ်၍ အနီးေုံးရေးသို့ သွားလာ 
ရသည့်အချနိ်သည် ၄၅ မိနစ်ွက် ရကျာ်လွန်ေါက ၎င်းရကျးရွာကို ရဝးလံရခါင်ဖျားရနရာအမဖစ် 
သတ်မှတ်သည်။ ရကျးရွာသည် ေဋိေက္ခ သက်ရရာက်မှု ခံစားရမခင်းရှိ/မရှိ (အကယ်၍ ရကျးရွာ 
သည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှ အမေည့်အဝ (သို့မဟုတ်) တစ်စိတ် 
တစ်ရေသ စီမံအုေ်ချုေ်ရသာရေသ (သို့မဟုတ်) လက်ရှိေဋိေက္ခမဖစ်ေွားရနသည့် ရေသတွင် 
တည်ရှိေါက ၎င်းကို ေဋိေက္ခသက်ရရာက်မှု ခံစားရသည့်ရေသအမဖစ် သတ်မှတ်သည်။)၊ သဘာဝ 
ရဘးအန္တရာယ်များ (အကယ်၍ကကီးမားသည့် ရဘးအန္တရာယ် သက်ရရာက်မှု ခံစားရရသာ 
ရေသတွင် တည်ရှိေါက ၎င်းရကျးရွာကို ရဘးအန္တရာယ်သက်ရရာက်မှု ခံစားရသည့်ရေသအမဖစ် 
သတ်မှတ်ေါသည်)၊ စိုက်ေျ ိုးရဂဟေိုင်ရာဇုန် (ကမ်းရိုးတန်း၊ ေူမေင်းရမခာက်ရသွ့ရေသ၊ 
ရတာင်တန်းရေသ)၊ စီးေွားရရးေိုင်ရာ ကွဲမေားစုံလင်မှု အတိုင်းအတာ (အကယ်၍ ရကျးရွာတွင် 
ေင်မ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုေ်ငန်းအမေင် အနည်းေုံး အမခားအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း 
လုေ်ငန်းတစ်ခုခုရှိေါက ၎င်းရကျးရွာကို စီးေွားရရးေိုင်ရာ ကွဲမေားစုံလင်မှု ရှိသည်ဟု သတ်မှတ် 
သည်။ သို့ရသာ် ကျေန်းလုေ်သား၊ ရေးရရာင်းရေးဝယ်နှင့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများမှာမူ ခခင်းချက် 
မဖစ်သည်။) ရရှေ့ရမောင်းသွားလာမှုအတိုင်းအတာ (ရကျးရွာလူဦးရရအရေါ် အရမခခံ၍ ကေ်ရရာဂါ 
မဖစ်ေွားမှုမတိုင်မီ အမခားရေသသို့ ရရှေ့ရမောင်းသွားလာခဲ့ကကသည့် ရကျးရွာမေည်သူရာခိုင်နှုန်းကို 
အသုံးမေု၍ ရရှေ့ရမောင်းသွားလာမှု အတိုင်းအတာကို တွက်ချက်ေါသည်။ ဥေမာ-ကေ်ရရာဂါမတိုင်မီ 
အမခားရေသသို့ ရရှေ့ရမောင်းသွားလာသည့် ရကျးရွာမေည်သူ ၆-၁၅% ရှိေါက အလယ်အလတ် 
အေင့် ရရှေ့ရမောင်းသွားလာမှုရှိသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။)၊ လူမှုကဏ္ဍကွဲမေားစုံလင်မှု (လူမျ ိုးနှင့်/
သို့မဟုတ် ဘာသာ) အတိုင်းအတာ (ရကျးရွာတွင် လူမျ ိုးစု ၂ စု နှင့်/သို့မဟုတ် ဘာသာရရးအုေ်စု 
၂ စု (သို့မဟုတ်) ယင်းွက်ေိုမိုရသာ အုေ်စုများရှိေါက ၎င်းကို လူမှုကဏ္ဍကွဲမေားစုံလင်မှုရှိသည်ဟု 
သတ်မှတ်သည်။) စသည့်အချက်များ ေါဝင်ေါသည်။

ရြ်ရွာေဆင့် ဆန်းစစ်ေျဲပေတ်မှုလုြ်ငန်း၏ ေကပခခံယူနစ်စံနှုန်းမှာ ကျေးရွာပေစ်သည်။ နိုင်ငံ 
အတွင်းရှိ တိုင်းရေသကကီး/မေည်နယ်တစ်ခုချင်းစီမှ ဖမို့နယ် ၂ ဖမို့နယ်စီကို ရရွးချယ်ခဲ့ေါသည်။ 
တိုင်းရေသကကီး/မေည်နယ်တစ်ခုချင်းအတွက် NCDDP တွင် ေါဝင်မှုအရေါ် အရမခခံ၍ 
တစ်ဖမို့နယ်ကို ရရွးချယ်ခဲ့ေါသည်။ စစ်တမ်းအတွက် ဖုန်းကွန်ယက်မဖန့်ကျက်နိုင်မှု - ဖုန်းမဖင့် 
အင်တာဗျူး ရမးမမန်းမှုေိုင်ရာ ခက်ခဲမှုအရမခအရနများကို ွည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ယခင်ရလ့လာမှု 
အရကျာ့များမှတစ်ေင့် ကကိုတင်အေက်အသွယ် ရရှိနိုင်မှု စသည့်အချက်များအရေါ် မူတည်၍ 

၂ NCDDP စီမံကိန်းအရ အားလုံးေါဝင်ရောင်ရွက်နိုင်မှုရှိရသာ ရကျးရွာနှင့် ရကျးရွာအုေ်စု ဦးရောင်မှုေုံစံကို တည်ရောက်ွား 
ေါသည်။ စီမံကိန်းဖမို့နယ်များရှိ ရကျးရွာများအားလုံးသည် အစဉ်လိုက်မဖစ်ရသာ ၄ နှစ်တာကာလအတွက် နှစ်စဉ်တိုက်ရိုက် 
ရွာက်ေံ့ရငွများ ရရှိကကေါသည်။ ဤေန်းစစ်ရလ့လာမှုအတွက် အနည်းေုံးရွာက်ေံ့ရငွ ၃ ကကိမ် ရောင်ရွက်ဖေီးစီးဖေီးမဖစ်သည့် 
NCDDP စီမံကိန်းရကျးရွာများကို ရရွးချယ်ခဲ့ေါသည်။

ကနာျ်ခံေခေျ်ေလျ်နှင့် နည်းစနစ်
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ေန်းစစ်ရလ့လာရရးအဖွဲ့၏ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများနှင့် ေက်သွယ်နိုင်မှု အရမခအရနအရေါ် 
အရမခခံ၍ ဖမို့နယ်တစ်ခုလှေင် ရကျးရွာ ၂ ရွာစီကို ရရွးချယ်ခဲ့ေါသည်။ စစ်တမ်းနမူနာရကာက်ယူမှု 
(Convenience Sample)တွင် ရကျးရွာရေါင်း ၅၆ ရွာ ေါဝင်ေါသည်။

ဤဆန်းစစ်ကလ့လာမှု လုြ်ငန်းေကနပေင့် ေခေျ်ေလျ်စုကဆာင်းရာတေင် မတူညီသည့် 
နည်းလမ်း ေစီေစဉ် (instrument) နှစ်ခုျို ေသုံးပြုထားြါသည်။ (၁) ရကျးရွာအကကီးအကဲ 
များအတွက် ရည်ရွယ်၍ တည်ရောက်ွားသည့်ရမးခွန်းများ (mostly structured ques-
tionnare) နှင့် (၂) ရကျးရွာအလိုက် အလွတ်သရဘာ ရရွးချယ်ွားသည့် ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦး 
(အဓိကစစ်တမ်း ရမဖကကားသူများ)အတွက် ရည်ရွယ်သည့် အများအားမဖင့် အဖွင့်ရမးခွန်းများ 
ေါဝင်ရသာ အင်တာဗျူးလမ်းညွှန် စသည်တို့မဖစ်ေါသည်။ အဓိက စစ်တမ်းရမဖကကားသူများမှာ 
တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရရး လူနည်းစု အစုအဖွဲ့များ၊ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းအစုအဖွဲ့များ၊ 
အမျ ိုးသမီးအစုအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နွမ်းေါး (သို့) ရဘးေဏ် ွိခိုက်လွယ်သည့် 
အစုအဖွဲ့များမှ ရကျးရွာမေည်သူများ ေါဝင်ေါသည်။၃ 

စစ်တမ်းကပေသျားသူမေားေား ၎င်းတို့၏ ျိုယ်ြိုင်ေကတေ့ေကျုံနှင့် စြ်လေဉ်းသည့်ကမးခေန်းမေား 
ေြါေဝင် သျ်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာေကပခေကနေကြါ် ၎င်းတို့၏ ဆန်းစစ်သုံးသြ်ခေျ်နှင့် 
စြ်လေဉ်း၍ ကမးပမန်းခဲ့ြါသည်။ အဓိက စစ်တမ်းရမဖကကားသူများအတွက် အင်တာဗျူး လမ်းညွှန် 
တွင်လည်း အမျ ိုးသမီးများ၊ လူနည်းစုမဖစ်ရသာ တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရရးအုေ်စုများမှ 
စစ်တမ်းရမဖကကားသူများအတွက် ရည်ရွယ်သည့် ရနာက်ေက်တွဲရမးခွန်းများေါဝင်ဖေီး ၎င်းတို့၏ 
အရတွ့အကကုံများအရေါ် ေိုမိုရစ့စေ်ရသချာစွာ သိရှိနားလည်နိုင်ရစရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ရမဖကကားမှု 
များအရနမဖင့် အမျ ိုးသားများ၊ လူများစုမဖစ်ရသာ လူမျ ိုးနှင့် ဘာသာရရးအုေ်စုများမှ ရမဖကကား 
သူများနှင့် မည်သို့ကွဲမေားမခားနားမှု ရှိသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ေါသည်။

ေင်တာဗေူးစစ်တမ်း လုြ်ငန်းမေားေားလုံးျို ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လေတေင်း ေုန်းပေင့် ဆျ်သေယ် 
ကဆာင်ရွျ်ခဲ့ပခင်းပေစ်ပြီး ခန့်မှန်းကပခ တစ်နာရီခန့်သျာပမင့်ြါသည်။ ရအာက်တွင် ရဖာ်မေွားသည့် 
ရလ့လာရတွ့ရှိချက်များသည် ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအွိ သတ်မှတ်ရကျးရွာများရှိ ရကျးရွာမေည်သူ 
များ၏ ကကုံရတွ့ရမှုများကို ွင်ဟေ်ကိုယ်စားမေုေါသည်။ အင်တာဗျူးရမးမမန်းခဲ့သည့်ရကျးရွာ 
၅၆ ခုမှ ရကျးရွာအကကီးအကဲများအနက် ၂ ဦးမှလွဲ၍ ကျန်သည့် ရကျးရွာအကကီးအကဲများမှာ 
အမျ ိုးသားများ မဖစ်ေါသည်။ သို့ရသာ် အဓိကစစ်တမ်းရမဖကကားသူ ၁၆၈ ဦးအနက် ၇၅ ဦးမှာ 
အမျ ိုးသမီးများ မဖစ်ကကေါသည်။ ေန်းစစ်ရလ့လာမှု ေွမအရကျာ့ကာလအတွင်း အင်တာဗျူး 
စုစုရေါင်း ၂၂၄ ခု ကို ရောင်ရွက်ခဲ့ေါသည်။

“စစ်တမ်းနမူနာကောက်ယူမှုသည် တစ်စုံတစ်ရာကိုယ်စားပြုဖော်ပြရန် 
ရည်ရွယ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ 
ကျေးလက်နေထိုင်မှု ဘ၀အခြေအနေများအပေါ် ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်စေရန်နှင့် 
အကျပ်အတည်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ရပ်ရွာအဆင့်အပြောင်းအလဲများနှင့် 
ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များအပေါ် ပိုမိုလေ့လာသိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ 
ပုံစံရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။”

ေူးတွဲ (၁) တွင် လုေ်ငန်းနည်းစနစ်နှင့် စေ်လျဉ်း၍ အရသးစိတ်အချက်အလက်များကို မဖည့်ေည်း 
တင်မေွားသည်။ ယခင်ရဖာ်မေခဲ့သည့် ရကျးရွာညွှန်းမှတ် (Marker) များကိုလည်း သတ်မှတ် 
ရဖာ်မေွားေါသည်။

၃ ေွမအရကျာ့ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုအတွက် မေင်ေင်ရရးကာလအတွင်း သုရတသနမှူးများသည် ရကျးရွာအကကီးအကဲများွံ 
ေက်သွယ်၍ သတ်မှတ်အုေ်စုများမှ အမခားဦးရောင်သူများကို ေက်သွယ်ရမည့် အချက်အလက်များ ရတာင်းခံခဲ့ေါသည်။ အေိုေါ 
အချက်အလက်များအရေါ် အရမခခံ၍ ေန်းစစ်ရလ့လာရရးအဖွဲ့သည် စစ်တမ်းရမဖကကားသူများကို ရရွးချယ်ခဲ့ေါသည်။

ကနာျ်ခံေခေျ်ေလျ်နှင့် နည်းစနစ်
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ရကျး ရွာျုိယ်စားလှယ်မေားေားလံုး၏ ကပြာသျားခေျ်ေရ ၎င်းတ့ုိ၏ကျေးရွာ 
မေားတေင် ျုိဗစ်-၁၉ နှင့် စြ်လေဉ်းသည့် ေခေ ို့ကသာ ေသိြညာ ဗဟုသုတ  

 ရိှသျကသာ်လည်း သိရိှနားလည်မှု ေတုိင်းေတာနှင့် တိျေမှန်ျန်မှုေကနပေင့် 
မူေမေ ိုးမေ ိုး ျေဲပြားသျသည်။ ရကျးရွာမေည်သူများ အားလုံးသည် ၎င်းဗိုင်းရေ်စ် ရရာဂါေိုး 
အရကကာင်းကို သိကကရကကာင်း (ဇယား-၁) ကို ရကျးရွာ ၄၈ ရွာမှ ရကျးရွာအကကီးအကဲများမှ 
ရမဖကကားရသာ်လည်း ရကျးရွာကိုယ်စားလှယ် ၈ ဦး၏ ခန့်မှန်းရမောကကားချက်အရ ဗိုင်းရေ်စ်ရရာဂါ 
ေိုးအရကကာင်းကို ၎င်းတို့ရကျးရွာရှိ ရကျးရွာမေည်သူအားလံုးအရနမဖင့် ရာနှုန်းမေည့်သိရှိမည် 
မဟုတ်ရကကာင်း သိရေါသည်။ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုအရ အချ ို ့ရသာရကျးရွာများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ 
ကေ်ရရာဂါ၏ ရရာဂါအစေျ ိုးချနိ်ကာလအေါအဝင် ရရာဂါအတွက် ကွာရန်တင်း လုေ်ရောင် 
ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စေ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတိကျစွာ နားမလည်သည့် အရမခအရနများရှိဖေီး 
ရကျးရွာသို့ မေန်လာသူများအရနမဖင့် ရရာဂါလက္ခဏာမမေဘဲ အဘယ်ရကကာင့် ကွာရန်တင်း 
ဝင်ရသည်ေိုသည်ကို နားမလည်၍ ရမးမမန်းကကသည့် ရကျးရွာမေည်သူများ ရှိကကေါသည်။ 
မွန်မေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာတစ်ခုမှ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး၏ ရှင်းလင်းရမောကကားချက်မှာ - “အစ်မတို့ရွာက 
ေင်လယ်ွဲေဲသွားဖေီး အလုေ်လုေ်ရတာ ေိုရတာ့ ရရာဂါကူးမှာ သိေ်ဖေီး ရကကာက်စရာမရှိဘူးရလ၊ 
တအားကကီး ရကကာက်တဲ့သူလည်း နည်းတယ်၊ ရကကာက်ရမယ်ေိုတာ မသိတာလည်း ေါတာ 

၂.၁။

ကပ်ရောဂါ 
ဆိုင်ရာ 
အသိပညာ

၂ ကျန်းမာရေးနှင့် 
ပြုမူနေထိုင်မှုပုံစံ

စာမေျ်နှာ ၉-၁၄

ျေန်းမာကရးနှင့် ပြုမူကနထိုင်မှုြုံစံ
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ဇယား  -  ၁
ကျေးရွာပြည်သူမေားေားလုံး

ကျေးရွာပြည်သူေမေားစု

ကျေးရွာပြည်သူေမေားေပြား

ျိုရိုနာကရာဂါြိုး 
ေကသျာင်း ကျေးရွာ 
ပြည်သူမေား သိရှိ 
သျသည်ဟု ခန့်မှန်း 
ကပြာသျားသည့် ကျေးရွာ 
ေကျီးေျဲမေား 
ေကရေတေျ်

၄၈

၄

၄

ကေ် ကရာဂါ ျူးစျ်ြေ ံ့နှံ့မှုျို ထိန်းခေုြ်နိုင်ရန် ပမန်မာနိုင်ငံေစိုးရသည် ေမေ ိုးမေ ိုးကသာ 
လမ်းညွှန်ခေျ်မေားျို ထုတ်ပြန်ခဲ့ြါသည်။ အချ ို့ရသာ အရမခအရနများတွင်  

 အွူးသမဖင့် မေည်သူများ၏ လှုေ်ရှားသွားလာမှုနှင့် စေ်လျဉ်း၍ ရေသအာဏာေိုင် 
များ (ဖမို့နယ် (သို့မဟုတ်) ရကျးရွာအုေ်စုအေင့်)မှ ွေ်ရောင်းလမ်းညွှန်ချက်များ မဖည့်စွက် 
ွုတ်မေန်ခဲ့ေါသည်။ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုအရ ရကျးရွာမေည်သူများ လိုက်နာရန် လမ်းညွှန်ချက် 
စုစုရေါင်း ၁၂ ခု ရတွ့ရှိရဖေီး ၎င်းတို့တွင် လက်မကကာခဏ ရေးရကကာရန်၊ အမခားသူများနှင့် 
ခေ်ခွာခွာရနရန်၊ ရနအိမ်မေင်ေသို့ ွွက်ခွာေါက ေါးစေ်/နှာရခါင်းစည်းတေ်ရန်၊ လူစုလူရဝးမေုလုေ် 
မခင်း (သို့မဟုတ်) လူမှုရရး/ ဘာသာရရး အခမ်းအနားများ တက်ရရာက်မခင်းများ ရရှာင်ရှားရန်၊ 
မလိုအေ်ဘဲ ခရီးသွားလာမခင်းမမေုရန် စသည်တို့ အေါအဝင်မဖစ်သည်။ ရကျးရွာမေည်သူများ 
အရနမဖင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို လွယ်လင့်တကူ ေုံမှန်ရရှိနိုင်ရကကာင်း 
စစ်တမ်းရမဖကကားသူများွံမှ သိရှိရေါသည်။ အများေုံး သိရှိရသည့် မေန်ကကားေက်သွယ်ရရး 
နည်းလမ်းများမှာ တယ်လီရဗးရှင်း၊ Facebook၊ ရရေီယိုနှင့် ရေ်ရွာအတွင်း ရလာ်စေီကာ အသုံးမေု 
အသိရေးရကကမငာမခင်း စသည်တို့ မဖစ်ေါသည်။ ရကျးရွာရခါင်းရောင်များသည် ရေသတွင်း 
ကူးစက်မှု ရလျာ့နည်းရစရရး အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များကို မေည်သူများွံ အသိရေးနိုင်ရန် 
ရလာ်စေီကာများ အသုံးမေု၍ ရန့စဉ်နီးေါး အသိရေးရကကမငာမခင်းများ ရောင်ရွက်ခဲ့ေါသည်။

၂၀၂၀ ဇူလိုင်လေထိ ကျေးရွာပြည်သူမေားေကနပေင့် မည်သည့်လမ်းညွှန်ခေျ်မေားေား 
ဆျ်လျ်လိုျ်နာမှုရှိကသျာင်း သိရှိနိုင်ရန် သုကတသီမေားမှ ကျေးရွာေကျီးေျဲမေားေား 
ကမးပမန်းခဲ့ြါသည်။ ယင်းသို့ ရမးမမန်းသည့်အချနိ်မှာ မမန်မာနိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါ စတင် 
မဖစ်ေွားဖေီး ၄ လ ကကာမမင့်သည့်အချနိ်မဖစ်၍ တရားဝင်ွုတ်မေန်ချက်များအရ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း 
ေိုးရတွ့လူနာ ၃၅၀ ခန့် ရှိသည့်အချနိ်မဖစ်သည်။ ရကျးရွာအကကီးအကဲများ၏ ရမဖကကားချက်အရ 
ရကျးရွာရေါင်း ၄၂ ရွာရှိ ရကျးရွာမေည်သူများသည် အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များကို အတိုင်းအတာ 
အကန့်အသတ်မဖင့်သာ လိုက်နာမှုရှိရကကာင်းသိရှိရသည်။ (ဇယား-၂) ရကျးရွာရေါင်း ၁၃ ရွာ 
တွင်မူ လမ်းညွှန်ချက်များကို အတန်အသင့်လိုက်နာမှုရှိရကကာင်း သိရှိရဖေီး ရကျးရွာ ၁ ရွာ 
တွင်သာ လမ်းညွှန်ချက်အများစုကို လိုက်နာရောင်ရွက်ရကကာင်း သိရှိရေါသည်။၄ အများေုံး 
လိုက်နာရောင်ရွက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များမှာ လူစုလူရဝး စုရုံးမှုရရှာင်ကကဉ်မခင်း (၃၂ ရွာ)၊ 
လက်ရေးမခင်း (၃၁ ရွာ)၊ နှာရခါင်းစည်းတေ်မခင်း (၂၇ ရွာ)၊ ဘာသာရရး/ လူမှုရရးအခမ်းအနား 
စုရဝးမှုရရှာင်ကကဉ်မခင်း (၂၀ ရွာ) စသည် တို့မဖစ်ေါသည်။

၂.၂။

အစိုးရ 
ထုတ်ပြန်သည့် 
ညွှန်ကြားချက် 
များနှင့်အညီ 
လိုက်နာ 
ဆောင်ရွက်မှု

ရေါ့ရနာ်။ အစ်မတို့ ေီမှာက ေညာတတ်တဲ့သူက နည်းတယ်၊ လက်လုေ်လက်စားများတယ်၊ 
အမမင်ကျယ်တဲ့ အရနအွားမှာ မရှိဘူး။ သတင်းကို သိတဲ့သူ လူငယ်ရလးရတွရလာက်ေဲ 
ရကကာက်ကကတာ”

၄ “အကန့်အသတ်မဖင့်”ေိုသည်မှာ လမ်းညွှန်ချက် ၃ ရေ် (သို့မဟုတ်) ယင်းွက်ရလျာ့နည်းသည့် လမ်းညွှန်ချက်များကိုသာ 
လိုက်နာသည့် ရကျးရွာမေည်သူများကို ေိုလိုဖေီး “အတန်အသင့်” ေိုသည်မှာ လမ်းညွှန်ချက် ၄-၆ ခုခန့်ွိ လိုက်နာသည့် ရကျးရွာ 
မေည်သူများကို ေိုလိုသည်။

ျေန်းမာကရးနှင့် ပြုမူကနထိုင်မှုြုံစံ
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ဇယား  -  ၂

လမ်းညွှန်ခေျ်မေား 
နှင့်ေညီ လိုျ်နာ 
ကဆာင်ရွျ်မှုရှိကသျာင်း 
ကျေးရွာကခါင်းကဆာင် 
မေားမှ ခန့်မှန်း 
ကပြာသျားသည့် 
ကျေးရွာေကရေတေျ်

၄၂

၁၃

၁

ေခေနိ်သျာပမင့်သည်နှင့်ေမှေ ေစိုးရ ထုတ်ပြန်ခေျ်မေားနှင့်ေညီ လိုျ်နာကဆာင်ရွျ်မှု 
ကလော့နည်းလာကသျာင်း ကတေ့ရြါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံတွင် ရရာဂါေိုး စတင်ရတွ့ရှိဖေီးရနာက်ေိုင်း 
ကေ်ရရာဂါေိုင်ရာ တုံ့မေန်ရောင်ရွက်မှု အရစာေိုင်းကာလများတွင် အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များ 
နှင့်အညီ လိုက်နာရောင်ရွက်မှု မမင့်မားခဲ့ေါသည်။ ရနာက်ေိုင်းတွင် ကေ်ရရာဂါ ေက်လက် 
မဖစ်ေွားမှု ရှိရသာ်လည်း ရကျးရွာများ (သို့မဟုတ်) ဖမို့နယ်များတွင် ရေသတွင်း ကူးစက်မှု 
မရှိခဲ့မခင်းရကကာင့် ရကျးရွာမေည်သူများသည် ကိုရိုနာရရာဂါေိုး ကူးစက်မှု ွိန်းချုေ်ရရးနှင့် 
တားေီးကာကွယ်ရရး အစီအမံများ အေါအဝင် အမခားသူများနှင့် ခေ်ခွာခွာရနွိုင်မခင်း၊ 
နှာရခါင်းစည်းတေ်မခင်း စသည်တို့နှင့် စေ်လျဉ်း၍ အရလးွား ရောင်ရွက်မှု ရလျာ့နည်းခဲ့ 
ေါသည်။ ဥေမာ- စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်များ ွုတ်မေန်သည့် အစေိုင်းကာလတွင် 
ရှမ်းမေည်နယ်အတွင်း ရဝးလံရခါင်ဖျားသည့်ရေသရှိ ေဋိေက္ခ သက်ရရာက်မှု ခံစားရသည့် 
ရကျးရွာရတာင်သူများသည်ေင် ၎င်းတို့အရနမဖင့် စိုက်ေျ ိုးရမမများ ရှင်းလင်းရာ၌ မိတ်ရေွ 
ရွာသားများကို အကူအညီမရေးနိုင်ဘဲ ရနအိမ်၌သာ ရနွိုင်ရမည်ဟု ယူေခဲ့ကကေါသည်။ 
ရနာက်ေိုင်းတွင် အေိုေါရတာင်သူများသည် ရကျးရွာအတွင်း အမခားသူများနှင့်အတူ လုေ်ငန်း 
လုေ်ရောင်ရန် စုရဝးမခင်းများသည် အန္တရာယ်နည်းေါးသည်ဟု ယူေကကဖေီး ၎င်းတို့၏ ေုံမှန် 
လုေ်ငန်းခွင်သို့ မေန်လည်ဝင်ရရာက်ခဲ့ကကေါသည်။ ကယားမေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် 
ရကျးရွာမေည်သူများသည် အမခားရကျးရွာ (သို့မဟုတ်) ဖမို့နယ်သို့ သွားရရာက်ရန် စစ်ရေးရရး 
ဂိတ်ကို မဖတ်သန်းရသည့် အရမခအရနမျ ိုးမှလွဲ၍ နှာရခါင်းစည်းတေ်ေင်မှု မရှိရတာ့ရကကာင်း 
သိရေါသည်။ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအတွင်း ၎င်းတို့ရကျးရွာ၏ အရမခအရနနှင့် စေ်လျဉ်း၍ စစ်တမ်း 
ရမဖကကားသူတစ်ဦးမှ ရဖာ်မေသည်မှာ “မတ်(စ်) (နှာရခါင်းစည်း)ကရတာ့ အခု မတေ်ကကရတာ့ဘူး။ 
တစ်ခု ၇၀၀ တုန်းကရတာ့ လူတိုင်းတေ်ကကတယ်။ တစ်ခု ၁၀၀ လည်းမဖစ်ရရာ ဘယ်သူမှ 
မတေ်ရတာ့ဘူး။ ဖမို့သွားရင်ရတာ့ တေ်ရသးတယ်။ ရွာွဲမှာ မတေ်ရတာ့ဘူး။ စည်းကမ်း 
လိုက်နာတာရတွကရတာ့ အကုန်ရလျာ့သွားတာေဲ။”

ကလ့လာကတေ့ရှိခေျ်မေားေရ ကေးေန္တရာယ်သျ်ကရာျ်မှု ခံစားရသည့် ကျေးရွာမေားသည် 
ေျေြ်ေတည်းျာလေတေျ် ြိုမိုကျာင်းမေန်စော ကျိုတင်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုရှိသည်ဟု ယူဆနိုင် 
ြါသည်။ ဥေမာ - ၎င်းရကျးရွာများအားလုံးတွင် အရမခခံကျန်းမာရရး ရေးရေးခန်းများရှိကကဖေီး 
သဘာဝရဘးသက်ရရာက်မှု မခံစားရသည့် ရကျးရွာများအနက် ရကျးရွာအရရအတွက် ွ က်ဝက် 
ွက် ရလျာ့နည်းသည့် ရကျးရွာအချ ို ့တွင်သာ ယင်းသို့ အရမခခံကျန်းမာရရးဝန်ရောင်မှုဌာန
များရှိေါသည်။ ွို့မေင် ၎င်းရတွ့ရှိချက်အရ ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့မေန်ရောင်ရွက်ရရးလုေ်ငန်းများနှင့ ်
စေ်လျဉ်း၍ အဘယ့်ရကကာင့် သဘာဝရဘးသက်ရရာက်မှုခံရသည့် ရကျးရွာများအားလုံးတွင် 
ကျန်းမာရရးဝန်ွမ်းများ၏ ေါဝင်ရောင်ရွက်မှု ရတွ့ရှိရရသာ်လည်း အမခားရကျးရွာများ၏ 
အရရအတွက် ွက်ဝက်ခန့်တွင်သာ ယင်းသို့ ေါဝင်ရောင်ရွက်မှုရှိသည် ေိုသည့်အချက်ကို 
ေိုမိုနားလည်ရစေါသည်။ အလားတူေင် သဘာဝရဘးသက်ရရာက်မှု ခံစားရသည့်ရကျးရွာများရှိ 
ရကျးရွာမေည်သူများသည် အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များကို ေိုမိုသိသာမမင့်မားစွာ လိုက်နာရောင် 

ေျန့်ေသတ်ပေင့် လိုျ်နာကဆာင်ရွျ်ပခင်း

ေတန်ေသင့်လိုျ်နာကဆာင်ရွျ်ပခင်း

ျေယ်ျေယ်ပြန့်ပြန့်လိုျ်နာကဆာင်ရွျ်ပခင်း 

ျေန်းမာကရးနှင့် ပြုမူကနထိုင်မှုြုံစံ
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၂.၃။

ကွာရန်တင်း 
ဝင်သည့် 
ပြည်သူများနှင့် 
ချိတ်ဆက် 
ဆောင်ရွက်ခြင်း

အင် တာဗေူးကမးပမန်းမှုမေား ကဆာင်ရွျ်သည့် ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လတေင် စစ်တမ်းကဆာင်ရွျ် 
ခဲ့သည့် ၅၆ ရွာေနျ် ၁၀ ရွာခန့်တေင်သာ ျောရန်တင်းဝင်ကနသည့် ကျေးရွာ  

 ပြည်သူမေား ရှိြါသည်။ သို့ရသာ် ရကျးရွာအများစုအရနမဖင့် ၂၀၂၀ ဧဖေီလမှစ၍ 
ရံဖန်ရံခါ ၎င်းတို့ရကျးရွာတွင် ကွာရန်တင်း ဝင်ရနသူများ (သို့မဟုတ်) နီးစေ်ရာရကျးရွာတွင် 
ကွာရန်တင်း ဝင်ရနကကသူများ ရှိရကကာင်း ရဖာ်မေကကေါသည်။ ေန်းစစ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရကျးရွာ 
အချ ို ့တွင် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများအတွက် ကွာရန်တင်း ဝင်ရန်မလိုဘဲ မိမိရေ်ရွာသို့ မေန်လာ 
နိုင်သည့် ရနာက်ေုံးရက် သတ်မှတ်အသိရေးမခင်းများရှိရကကာင်း သိရှိရေါသည်။ အေိုေါ 
ရနာက်ေုံးရက်ရနာက်ေိုင်းမှ ရကျးရွာသို့ မေန်လာသူများအရနမဖင့်မူ ရကျးရွာမှ တတ်နိုင်သမှေ 
စီစဉ်ရေးသည့်ရနရာတွင် ကွာရန်တင်း ဝင်ရရာက်ရန် လိုအေ်ေါသည်။

ရန်ျုန် (သို့မဟုတ်) ေပခားပမို့ကျီးမေား (သို့မဟုတ်) တရုတ်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ပြန်လာ 
သူမေားေတေျ် သတ်မှတ်ျောရန်တင်းစင်တာမေား ထားရှိသည့်ကျေးရွာမေားတေင် ျောရန်တင်း 
ဝင်ကနသည့် ေိမ်နီးခေင်း ကျေးရွာပြည်သူမေားေတေျ် ကျေးရွာရှိ ကငေကသျးဥစ္စာ ပြည့်စုံသူမေားမှ 
ကထာျ်ြံ့ျူညီသျြါသည်။ ေဲခူးတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ရကျးရွာမေည်သူများ 
သည် အစားအရသာက်အမေင် ဖုန်းရငွမဖည့်ကေ်များကို မဖည့်ေည်းရေးကကသလို အချ ို ့ရသာ 
မိသားစုများကလည်း ၎င်းတို့ရရှိခဲ့သည့် ေံ့ေိုးမှုများ၏ အချ ို ့တစ်ဝက်ကို မေန်လည်မှေရဝကကေါသည်။ 
မွန်မေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ရကျးရွာမေည်သူများသည် ရရ၊ အစားအရသာက်နှင့် 
အဝတ်အွည်များကို ေံ့ေိုးခဲ့ကကေါသည်။ ယင်းသို့ေံ့ေိုးမှုများကုိ ကိုယ်တိုင်မဖစ်ရစ၊ ဘုန်းကကီး 
ရကျာင်းမှတစ်ေင့်မဖစ်ရစ၊ ရေသ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် တားေီးရရးရကာ်မတီမှတစ်ေင့်မဖစ်ရစ 
မဖည့်ေည်းရောင်ရွက်ကကေါသည်။ (ရအာက်တွင် ေိုမိုမေည့်စုံစွာ ရဖာ်မေွားေါသည်။)

၂၀၂၀ ဇူလိုင်လေခေနိ် ဆန်းစစ်ေျဲပေတ်မှုေရ ကျေးရွာမေားေားလုံးရှိ ကျေးရွာပြည်သူမေားသည် 
ေနာဂတ်ေတေျ် စိုးရိမ်ြူြန်မှုခံစားကနရကသျာင်း စစ်တမ်းကပေသျားသူမေားထံမှ သိရှိရြါသည်။ 
လက်ရှိအချနိ်အွိ ရရာဂါေိုးကူးစက်ခံရနိုင်သည့် အလားအလာများကို အများေုံး စိုးရိမ်ေူေန် 
ကကေါသည်။ ရကျးရွာ ၄၇ ရွာမှ စစ်တမ်းရမဖသူများ၏ ရမောကကားချက်အရ ရကျးရွာမေည်သူအများစု 
စိုးရိမ်ေူေန်ကကသလို ရေသခံကျန်းမာရရးဝန်ွမ်းများကလည်း ယင်းသို့ စိုးရိမ်ေူေန်ကကေါသည်။ 
၎င်းကာလများအတွင်း ရယဘုယျအားမဖင့် ရရာဂါေိုးသည် နိုင်ငံရေ်မခားမှသာ ရရာက်ရှိကူးစက် 
နိုင်သည်ဟု ယုံကကည်ခဲ့ကကေါသည်။ ွို့ရကကာင့် ရကျးရွာမေည်သူများသည် မမန်မာနိုင်ငံမေင်ေမှ 
မေန်လာသည့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများအရေါ် မေစ်တင်ရမောေိုမှုများရှိဖေီး ၎င်းတို့အရေါ် 
သံသယမဖင့် ေက်ေံကကေါသည်။ ချင်းမေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ဘုရားရှိခိုးရကျာင်း 
လူငယ်အဖွဲ့များနှင့် ရေွမျ ိုးများသည် ကွာရန်တင်းဝင်ရရာက်သူများ၏ စိုက်ေျ ိုးရရးလုေ်ငန်း
တာဝန်များကို ေံ့ေိုးကူညီကကဖေီး ရေ်မိရေ်ဖများမှ ကွာရန်တင်းဝင်သူများအတွက် အစားအစာ 
မှေရဝရေးကကရသာ်လည်း ရကျးရွာမေည်သူများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်ရရာဂါရကကာင့် နိုင်ငံရေ်မခားမှ 
မေန်ရရာက်လာသူများသာမက ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များကိုေါ မေစ်တင်ရမောေိုမှုများ ရှိေါသည်။ 
ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးအတွင်းရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ရေွမျ ိုးများသည် ခရီးမှမေန်ရရာက ်
လာသည့် မိသားစုဝင်များကို ကကိုေိုရန် မငင်းေန်ခဲ့ရကကာင်း သိရေါသည်။ ွို့မေင် ရကျးရွာ 
မေည်သူများသည် ကွာရန်တင်းဝင်သည့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများ သတ်မှတ်ကာလ အမေည့်အဝ 
ဖေီးရမမာက်ရစရန် အနီးကေ်ရစာင့်ကကည့် စစ်ရေးမှုများ လုေ်ရောင်ကကေါသည်။ အလားတူေင် 
မွန်မေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာမှ ရကျးရွာမေည်သူများသည် ေုံမှန်အားမဖင့် ရကာင်းမွန်သည့် 
ေက်ေံရရး အရမခအရနရှိရသာ်လည်း ရနရေ်သို့မေန်လာသည့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများအား 
မနှုတ်ေက်မခင်း၊ ရရှာင်ဖယ်မခင်း၊ ယခုလို မေန်ရရာက်လာမခင်းနှင့် ရရာဂါေိုးကူးစက်နိုင်သည့် 
အလားအလာများရကကာင့် ၎င်းတို့အား အမေစ်တင်မခင်း စသည့်အရမခအရနများ ရှိခဲ့ေါသည်။ 

ရွက်မှု ရှိကကေါသည်။ သို့မဖစ်၍ သဘာဝရဘး သက်ရရာက်မှုခံစားရသည့် ရကျးရွာများသည် 
မေင်ေအန္တရာယ်နှင့် ရိုက်ခတ်မှုအရမခအရနများအတွက် လုေ်ွုံးလုေ်နည်းနှင့် စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ 
ကကိုတင်မေင်ေင်ွားရှိမှု ေိုမိုရကာင်းမွန်ရကကာင်း ရကာက်ချက်မေုနိုင်ေါသည်။
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တနသသာရီတိုင်းရေသကကီးရှိ ရဝးလံရခါင်ဖျားသည့် ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ကွာရန်တင်းဝင်ရနသည့် 
မေည်သူများအရေါ် အစေိုင်း၌ ခွဲမခားေက်ေံမှုအချ ို ့ ရှိခဲ့ေါသည်။ ယင်းသို့အရမခအရနမျ ိုးတွင် 
ရကျးရွာမေည်သူများအရနမဖင့် ကွာရန်တင်းဝင်ရရာက်သူများအတွက် ဘတ်ဂျက်သတ်မှတ်ချက် 
မရှိမခင်းနှင့် ရနရေ်မေန်မေည်သူများ၌ အစားအစာဝယ်ယူရန် ရငွရကကးလုံရလာက်မှု မရှိမခင်း 
ရကကာင့် အေိုေါ ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်လည်း ေူေန်ခဲ့ကကေါသည်။ အများအားမဖင့် ရကျးရွာ 
အကကီးအကဲ၏ အားွုတ်ကကိုးေမ်းမှု အစီအမံများရကကာင့်သာလှေင် ၎င်းလုေ်ငန်းစဉ်နှင့် စေ်လျဉ်း၍ 
ေိုမိုသိရှိ နားလည်လာကကဖေီး ရကျးရွာမေည်သူများ၏ သရဘာွားရမောင်းလဲလာခဲ့သလို လှူေါန်းမှု 
ရကာက်ခံရာတွင်လည်း ရကျးရွာအကကီးအကဲနှင့်အတူ ရစတနာ့ဝန်ွမ်းအုေ်စုများ ေူးရေါင်း 
ေါဝင်ခဲ့ကကေါသည်။

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၁ ) 

ျောရန်တင်း 
ဝင်ရသည့် ကနရြ်ပြန် 
ပြည်သူမေားထံမှ 
ကရာဂါြိုး ျူးစျ်ခံ 
ရမည်ျို စိုးရိမ် 
ြူြန်ပခင်း။

မမဝတီမှမေန်လာသည့် မိသားစုတစ်စုသည် ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးအတွင်းရှိ ၎င်းတို့ရကျးရွာ၏ 
အစွန်တွင်ရှိရသာ ဝါးရတာတစ်ရနရာတွင် ကွာရန်တင်းဝင်ဖို့ရန်မဖစ်ခဲ့ေါသည်။ (သို့ရသာ် 
၎င်းတို့ ကိုယ်ေိုင်ဝါးရတာ မရှိေါ)။ မည်သည့်ရကျးရွာမေည်သူမှေ ၎င်းတို့ေိုင်ရသာ ဝါးရတာ 
ရမမကွက်တွင် ွိုမိသားစုအား ကွာရန်တင်း ဝင်ခွင့်မေုရန် လိုလားမခင်းမရှိခဲ့ေါ။ ရနာက်ေုံးတွင် 
အေိုေါမိသားစုအရနမဖင့် ၎င်းတို့၏ ရနအိမ်တွင်သာ သတ်မှတ်ကာလအွိ ကွာရန်တင်းဝင်ရန် 
ညှိနင်းခွင့်မေုခဲ့ရေါသည်။ ကွာရန်တင်းကာလအတွင်း အလုေ်လုေ်ရန် မမဖစ်နိုင်ရသာရကကာင့် 
၎င်းမိသားစုအရနမဖင့် ကွာရန်တင်းကာလတစ်ရလှောက် အစားအစာဝယ်ယူရန် ရငွရကကး 
လုံရလာက်စွာမရှိခဲ့ေါ။ အမခားရကျးရွာမေည်သူများမှ ၎င်းတို့အား ကွာရန်တင်းကာလအတွင်း 
ေန်၊ ေီနှင့် အမခားေံ့ေိုးေစ္စည်းများ မဖည့်ေည်းရေးခဲ့ေါသည်။ သို့ရသာ် ၎င်းမိသားစု၏ 
ရမမကွက်တွင် ကိုယ်ေိုင်ရရ အရင်းအမမစ်မရှိေါ။ အိမ်နီးချင်းများကလည်း ရရာဂါေိုးကူးစက် 
ခံရမည်ကို ေူေန်ရသာရကကာင့် ၎င်းတို့၏ရရအရင်းအမမစ်မှ အသုံးမေုရန် ခွင့်မမေုခဲ့ေါ။ အေိုေါ 
မေဿနာအား ရမဖရှင်းနိုင်ရန် ရကျးရွာအုေ်ချုေ်ရရးမှူးသည် အိမ်နီးချင်း၏ ရရအရင်းအမမစ်မှ 
အေိုေါမိသားစု၏ ရနအိမ်သို့ ရရေိုက်သွယ်တန်းတေ်ေင်ရန် စီစဉ်ခဲ့ရေါသည်။

ကျေးရွာပြည်သူမေား၏ စိုးရိမ်ြူြန်မှုေတိုင်းေတာသည် ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာမှု ေတိုင်းေတာ 
နှင့် တိုျ်ရိုျ်ေခေ ိုးျေ ဆျ်နေယ်မှုရှိြါသည်။ ရကျးရွာအတွင်း ရရှေ့ရမောင်းသွားလာမှုေိုမို 
များမေားေါက ရကျးရွာမေည်သူများ၏ ရရာဂါေိုးကူးစက်ခံရနိုင်မှုအရေါ် စိုးရိမ်ေူေန်မှု ေိုမိုကကီးမား 
ေါသည်။ ယင်းသို့ ေူေန်ကကသည့်အရမခအရနများကို ရရှေ့ရမောင်းသွားလာမှုနှင့် ခရီးသွားလာမှု 
များမေားသည့် ရကျးရွာတွင် ေိုမိုရတွ့ရှိရဖေီး ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးအတွင်းရှိ ရရှေ့ရမောင်း 
သွားလာမှု များမေားသည့် ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ရကျးရွာမေည်သူများသည် ရေသ ကိုဗစ်-၁၉ 
ကာကွယ်တားေီးရရးရကာ်မတီတွင် ေါဝင်ရန် မငင်းေိုခံရသည့် အရမခအရနွိ ရှိေါသည်။

သို့ကသာ် ကရှေ့ကပြာင်းလုြ်သားမေားေကြါ် သံသယကျီးမားမှုသည် ယာယီေကပခေကနသာပေစ်ပြီး 
ကနရြ်ပြန်ပြည်သူမေားေကြါ် ကရရှည်ေယ်သျဉ်သည့် ေကပခေကနမေ ိုး ပေစ်ကြါ်ခဲ့ပခင်းမရှိြါ။ 
ကွာရန်တင်းကာလ ဖေီးေုံးသည့်ရနာက်ေိုင်းတွင် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများနှင့် လူမှုေက်ေံမှု 
အရမခအရနများမှာ ရယဘုယျအားမဖင့် မေန်လည်ရကာင်းမွန်လာခဲ့ဖေီး ကွာရန်တင်းဝင်သည့် 
မေည်သူများအတွက် အစားအစာမှေရဝသည့် အရလ့အွသည်လည်း စစ်တမ်းရောင်ရွက်သည့် 
ရကျးရွာများတွင် ကျယ်ကျယ်မေန့်မေန့် လုေ်ရောင်သည့် အရလ့အွတစ်ခု မဖစ်ခဲ့ေါသည်။ 
ေဲခူးတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် စစ်တမ်းရမဖကကားသူများ၏ ရမောကကားချက်အရ 
ကွာရန်တင်းဝင်သည့် မိသားစုများအတွက် ကူညီေံ့ေိုးသည့် အကျ ိုးရလေ်များရကကာင့် မေည်သူများ 
အကကား လူမှုကဏ္ဍရေါင်းစည်းညီညွတ်မှု ေိုမိုရကာင်းမွန်လာသည်ဟု သိရှိရသည်။ (လူမှုကဏ္ဍ 
ေက်ေံမှုအရမခအရနများနှင့် စေ်လျဉ်း၍ အခန်း (၅)တွင် ကကည့်ရန်။)

ျေန်းမာကရးနှင့် ပြုမူကနထိုင်မှုြုံစံ
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ေန်း စစ်ကလ့လာမှုေရ ျိုဗစ်-၁၉ ျြ်ကရာဂါေကြါ် စိုးရိမ်ြူြန်မှုနှင့် ကရာဂါြိုး  
 ပြန့်ြေားမှု ထိန်းခေုြ်ကရး ျန့်သတ်ခေျ်မေားကသျာင့် ေပခားျေန်းမာကရး  

 ျဏ္ဍနယ်ြယ်မေားေကြါ် သျ်ကရာျ်မှုမေား ရှိနိုင်ြါသည်။ ရကျးရွာ 
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရမောကကားချက်အရ လူနာများအကကား ခေ်ခွာခွာွားရှိနိုင်ရန် ကကိုးေမ်း 
ရမခင်းရကကာင့် ရေးရုံများ၌ ရနရာအကန့်အသတ်များမဖစ်ရေါ်မခင်းနှင့် ရေသကျန်းမာရရး 
ရေးခန်းများ ေိတ်ွားသည့်အရမခအရနများရှိရကကာင်း သိရေါသည်။ ွို့မေင် ေဋိသရနေတားမခင်း 
ကဲ့သို့ရသာ ေုံမှန် ကျန်းမာရရး ရစာင့်ရရှာက်မှုများ ရရှိရန် အခက်အခဲများရှိရကကာင်း သိရေါသည်။ 
ကျန်းမာရရး ရေးခန်းမရှိသည့် ရကျးရွာများတွင် ရကျးရွာမေည်သူများသည် ေုံမှန်နှင့်အရရးရေါ် 
ကျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုများအတွက် အမခားရကျးရွာ (သို့မဟုတ်) ဖမို့နယ်သို့ သွားရရာက် 
ရဖေီး မေင်ေေုဂ္ဂိုလ်များအတွက် သွားလာမှုကန့်သတ်သည့် ရကျးရွာများတွင် ေုံမှန်/အရရးရေါ် 
မဟုတ်သည့် ကျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှု ရရှိနိုင်ရန်ေင် အခက်အခဲများရှိရကကာင်း သိရှိရေါသည်။ 
နာတာရှည် နာမကျန်းမှုများ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုများ (သို့မဟုတ်) အလားတူ အမခားကုသမှုများ 
အတွက် မေည်နယ်ဖမို့ရတာ်များ (သို့မဟုတ်) ရန်ကုန်/မန္တရလးစသည့် ဖမို့ကကီးများသို့ သွားရရာက် 
မေသရရလ့ရှိဖေီး ကွာရန်တင်း ဥေရေစည်းမျဉ်းများရကကာင့် ဖမို့ကကီးများသို့ သွားရရာက်ဖေီး ရကျးရွာ 
မေင်ေ ကျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှု ခံယူဖေီးရနာက် ၎င်းရကျးရွာ မေည်သူများသည် ကွာရန်တင်း 
ဝင်ကကရေါသည်။ ကျန်းမာရရး ချ ို ့ယွင်းရနရသာ (သို့မဟုတ်) မေန်လည်နာလန်ွခါစ မဖစ်ရသာ 
လူနာများအရနမဖင့် အမခားသူများနှင့် ယှဉ်တွဲရနွိုင်ရသည့် အရောက်အအုံ (သို့မဟုတ်) 
ရဝးလံသည့်ရနရာတွင် ကွာရန်တင်းဝင်ရမခင်းသည် အခက်အခဲများစွာရှိရကကာင်း သိရေါသည်။ 
ွို့မေင် ရရွ့လျားရေးခန်းများနှင့် သွားလာကုသရေးသည့်  သားဖွားေရာမများ (သို့မဟုတ်) 
ကျန်းမာရရး အရာရှိများသည် အချ ို ့ရသာ ရကျးရွာများသို့ သွားရရာက်ကုသရန် မငင်းေိုကကဖေီး 
ရကျးရွာမေည်သူများအား ၎င်းတို့ွံသို့ လာရရာက်မေသရစမခင်း (သို့မဟုတ်) ဖမို့နယ်ရေးရုံသို့ လွှဲ
ရမောင်းကုသရစမခင်းများရှိရကကာင်း သိရှိရေါသည်။

၂.၄။

ကျန်းမာရေး 
ဆိုင်ရာ 
သက်ရောက် 
မှုများ 
ဆောင်ရွက်ခြင်း

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  ( ၂ ) 

ျေန်းမာကရး 
ကစာင့်ကရှာျ်မှု 
လုြ်ငန်းမေားေကြါ် 
ျိုဗစ်-၁၉ ျြ်ကရာဂါ 
သျ်ကရာျ်မှု

ကယားမေည်နယ်ရှိ စစ်တမ်းရမဖကကားသူတစ်ဦးမှ ကျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုခံယူရန် 
ကကိုးေမ်းခဲ့ရသည့် ၎င်း၏လတ်တရလာအရတွ့အကကုံကို မှေရဝခဲ့ေါသည်။ ၎င်း၏ ဇနီးမဖစ်သူ 
ကိုယ်ဝန်ရောင် အရစာေိုင်းကာလအတွင်း ရကျးရွာအုေ်စုအတွင်းရှိ ရကျးလက်ရေးရေးခန်းမှ 
သားဖွားေရာမများနှင့် ေုံမှန် ကျန်းမာရရးစစ်ရေးမှု ခံယူခဲ့ေါသည်။

၎င်းတို့ဇနီးရမာင်နှံသည် ရကျးလက်ကျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုစင်တာတွင် ကရလးမီးဖွားခွင့် 
ရရှိရန် သားဖွားေရာမများအား ရမတ္တာရေ်ခံခဲ့ရသာ်လည်း ၎င်းတို့၏ရတာင်းေိုမှုကို ေယ်ချခဲ့ 
ေါသည်။ စစ်တမ်းရမဖကကားသူမှ ရဖာ်မေသည်မှာ - “သူတို့က ရကကာက်တာလားရတာ့ မသိဘူး၊ 
မရမွးရေးဘူး။ မဖစ်နိုင်ရင်ရတာ့ ကျွန်ရတာ်တို့က ရွာမှာေဲ ရမွးချင်တာ။ ေုံမှန်ေိုရင်လည်း 
ရွာကလူရတွက ရေးရေးခန်းမှာေဲ သွားရမွးကကတာ။ ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ရတာ့ ရမွးလို့မရဘူး”

အေိုေါ ဇနီးရမာင်နှံကို လွိုင်ရကာ်အရွွရွွရေးရုံကကီးသို့ လွှဲရမောင်းခဲ့ဖေီး ၎င်းတို့အရနမဖင့် 
လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်နိုင်မှု အလားအလာ ရလျာ့နည်းရစရန် ရေးရုံ၌ သီးသန့်ခန်း ရယူခဲ့ 
ရမခင်းရကကာင့် မရမှော်မှန်းနိုင်သည့် ေမာဏအွိ ရငွရကကးကုန်ကျ၍ အရကကးတင်ခဲ့ရရကကာင်း 
သိရသည်။

ျေန်းမာကရးနှင့် ပြုမူကနထိုင်မှုြုံစံ
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စစ် တမ်းကပေသျားသူမေား၏ ကပြာသျားခေျ်ေရ ကရာဂါျူးစျ်ခံရမည်ျို ြူြန်မှုပြီးလှေင် 
ကျေးရွာမေား၌ ေုတိယကပမာျ် ေကရးေကျီးဆုံး ြူြန်သည့်ျိစ္စမှာ ျြ်ကရာဂါ  

 ကသျာင့် ပေစ်ကစသည့် ျာလရှည်စီးြေားကရးထိခိုျ်မှု ပေစ်ြါသည်။ ရယဘုယျအားမဖင့် 
၎င်းတို့ရဖာ်မေသည့်အချက်မှာ ရကျးရွာမေည်သူအများစု (ရလ့လာမှုရောင်ရွက်သည့် ရကျးရွာ 
၂၀ ခန့်ရှိ)သည် စီးေွားရရးအကျေ်အတည်း၅နှင့်ေတ်သက်၍ အလွန်စိတ်ေူေန်ရကကာင်း ရဖာ်မေ 
ခဲ့သည်။ ဧရာ၀တီတိုင်းရေသကကီးအတွင်းရှိ ရကျးရွာအုေ်ချုေ်ရရးမှူးတစ်ဦးမှ ရမောကကားသည်မှာ 
- “စီးေွားရရးအရရတာ့ သိေ်မရကာင်းဘူး။ စေါးက မွွက်ဘူး ရေးကလည်းမရကာင်းဘူး။ 
ရန်ကုန်မှာ လုေ်တဲ့လူရတွလည်း ခက်ခဲတယ်။ လယ်စာရင်းငှားရတွကရတာ့ ေုံမှန်ေါေဲ။ 
ခခုံကကည့်ရင် တစ်ရွာလုံး နည်းနည်းရတာ့ ေိုခက်ခဲတာရေါ့။ အရကကးမေန်ေေ်ရတာနဲ့ ေတ်သက်ဖေီး 
အခက်အခဲရလးရတွ ရှိတာရေါ့။”

3 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 
လုပ်ငန်းများနှင့် 

ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း
စာမေျ်နှာ ၁၅-၂၅

၅ ကွဲမေားမှုအချ ို ့ရှိသည်ေိုသည်မှာ ရငွရကကးမေည့်စုံသည့် ရကျးရွာမေည်သူများသည် ရရာဂါကူးစက်ခံရမည်ကို ေိုမိုစိုးရိမ်ွိတ်လန့် 
သည့် အရမခအရနရှိရသာ်လည်း နွမ်းေါးသည့် မေည်သူများမှာမူ ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့် ရကကးဖမီများအတွက် ေံ့ေိုးမဖည့်ေည်းနိုင်မှု 
မရိှမခင်း (သ့ုိမဟုတ်) စားစရာအလံုအရလာက်မရိှမခင်း စသည့်အရမခအရနများအတွက် ေူေန်ဖိစီးရနသည့်အရမခအရနကုိ ေုိလုိေါသည်။
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ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့်  
ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း



ကို ဗစ်-၁၉ ျြ်ကရာဂါကသျာင့် ကျေးလျ် ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေား 
ထိခိုျ်ြေျ်စီးမှု ရှိြါသည်။ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများ၏ ရဖာ်မေချက်အရ ရရာဂါ  

 မဖစ်ေွားမှု စတင်သည့်အချနိ်မှစ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာမှအေ 
အားလုံးရသာ ရကျးရွာများတွင် စီးေွားရရးအရမခအရန ေိုမိုေိုးရွားလာရကကာင်း သိရှိရသည်။ 
ကိုဗစ်-၁၉ မဖစ်ေွားသည့် အချနိ်ကာလနှင့် အချင်းချင်း ခေ်ခွာခွာရနွိုင်ရရး အစီအမံများရကကာင့် 
သီးနှံရိတ်သိမ်းမှုနှင့် စိုက်ေျ ိုးရာသီများအရေါ် သက်ရရာက်မှုရှိေါသည်။ ွို့အမေင် စိုက်ေျ ိုးရရး 
လုေ်သားများ၊ အကျ ိုးရောင်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သီးနှံဝယ်ယူသူများကဲ့သို့ရသာ စိုက်ေျ ိုးရရး 
ကဏ္ဍအတွက် အရရးေါသည့် ေုဂ္ဂိုလ်များ၏ ခရီးသွားလာမှုေိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ေို့ကုန် 
သီးနှံ ရေးကွက်ကျေင်းမှုများရကကာင့် ရတာင်သူများအတွက် ရငွရကကးစီးေင်းမှု ရလျာ့နည်း 
ရစဖေီး ရနာင်လာမည့် စိုက်ေျ ိုးရာသီအတွက် မေင်ေင်ရန် မရလာက်မင မဖစ်ရစေါသည်။ ွို့အမေင် 
သီးနှံဖျက်ေိုးနှင့် ရာသီဥတု ရဖာက်မေန်မှုခံစားရသည့်ရတာင်သူများ၊ လတ်တရလာ သီးနှံွွက်နှုန်း 
ကျေင်းမှု ကကုံရတွ့ခဲ့ရသည့်ရကျးရွာများ၊ နယ်စေ်ကုန်သွယ်မှု (သို့မဟုတ်) ရေးကွက်ရရှိရန် 
ေွဲစားများအရေါ် မှီခိုရသည့်ရကျးရွာများ (သို့မဟုတ်) လက်နက်ကိုင်တိုက်ေွဲများ/ရမမမမုေ်မိုင်းများ 
ရကကာင့်နီးစေ်ရာ သစ်ရတာများအတွင်း ရှာရဖွစားရသာက်ရန်အန္တရာယ် ရှိသည့်ရကျးရွာများ၊ 
ကျေန်းလုေ်သားဦးရရများမေားရသာ (သို့မဟုတ်) ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများွံမှ ရေးေို့သည့် 
ရငွအရေါ် မှီခိုရရသာ အိမ်ရွာင်စုများမေားသည့် ရကျးရွာများအေါအဝင် သဘာဝရဘးေဏ် 
ရကကာင့် သက်ရရာက်မှုခံစားရသည့်ရေသများသည် ကေ်ရရာဂါ၏ စီးေွားရရးသက်ရရာက်မှု 
များကို ေိုမိုသိသာစွာ ခံစားကကရေါသည်။ 

ေိမ်နီးခေင်းနိုင်ငံမေားသို့ တရားဝင် ကရှေ ကပြာင်းကနထိုင်လုြ်ျိုင်မှု တိုးပမင့်လာပခင်း၊ လယ်ယာ 
လုြ်သားေသုံးပြုမှုမှ စျ်မှုလယ်ယာစနစ်သို့ ျူးကပြာင်းပခင်းစသည့် ေမေ ိုးမေ ိုးကသာ ေကပခေကန 
ေကသျာင်းေရင်းမေားကသျာင့် ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်ေတေင်း ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ကျေးလျ်ေသျ် 
ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားတေင် သိသာကျီးမားသည့် ကပြာင်းလဲမှုမေား ပေစ်ကြါ်ခဲ့ြါသည်။ 
ရေသလယ်ယာလုေ်ငန်းများတွင် စက်ေစ္စည်းအသုံးမေုမှုများရကကာင့် သီးနှံစိုက်ေျ ိုးမခင်းနှင့် 
ရိတ်သိမ်းမခင်းလုေ်ငန်းများအတွက် ကျေန်းလုေ်သား လိုအေ်ချက်နည်းေါးလာသမဖင့် ရကျးရွာ 
မေည်သူများသည် ၎င်းတို့၏မိသားစုများအား ေံ့ေိုးနိုင်ရန် နိုင်ငံတွင်းနှင့် နယ်စေ်မဖတ်ရကျာ် 
ရရှေ့ရမောင်းရနွိုင်လုေ်ကိုင်မှုများ ေိုမိုရောင်ရွက်လာကကေါသည်။ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုရောင် 
ရွက်သည့် ရနရာအများစုတွင် စက်မှုလယ်ယာနှင့် စိုက်ေျ ိုးရရးသွင်းအားစုများအရေါ် မှီခိုမှု၊ 
တစ်ေိုင်တစ်နိုင်မှ အကကီးစားစိုက်ေျ ိုးရရးကဏ္ဍသို့ ရမောင်းလဲမှုများနှင့် ရရှေ့ရမောင်းရနွိုင် 
လုေ်ကိုင်မှုများအကကား ေက်နွယ်မှုများကို ကိုးကားရဖာ်မေခဲ့ကကေါသည်။ ရေသအများစု၌ 
ရနရေ်တွင် စိုက်ေျ ိုးရရးလုေ်ငန်း အခွင့်အလမ်းနည်းေါးမခင်းရကကာင့် စိုက်ေျ ိုးရရး အလုေ်အကိုင် 
ရှာရဖွရန် ရေသမေင်ေသို့ ရရှေ့ရမောင်းမခင်း၊ ဖမို့မေများသို့ ရရှေ့ရမောင်းမခင်းများ ရှိရကကာင်းသိရှိ 
ရေါသည်။ ကချင်နှင့် ကရင်မေည်နယ်ကဲ့သို့ရသာ အချ ို ့ရသာရေသများတွင် ရေသခံရတာင်သူ 
များသည် ဧရာ၀တီတိုင်းရေသကကီးနှင့် အလယ်ေိုင်း အေူေိုင်းဇုန်ရေသမှ စိုက်ေျ ိုးရရးလုေ်သားများ 
ရာသီအလိုက် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားအမဖစ် လာရရာက်လုေ်ကိုင်မှုအရေါ် မှီခိုအားွား ရောင်ရွက် 
ကကရကကာင်းသိရသည်။ မွန်နှင့် ကရင်မေည်နယ်ကဲ့သို့ရသာ နယ်စေ်မေည်နယ်များမှ စစ်တမ်း 
ရမဖကကားသူများသည်လည်း ရေသတွင်း အလုေ်အကိုင်နှင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းေိုင်ရာ 
အခွင့်အလမ်း နည်းေါးမခင်းရကကာင့် ွိုင်းနိုင်ငံနှင့် အမခားနိုင်ငံများသို့ ရရှေ့ရမောင်းရနွိုင် 
လုေ်ကိုင်မှု၏ အရရးေါမှုအရမခအရနများကို အဓိကွား ရဖာ်မေခဲ့ကကသည်။

ကပြာင်းလဲမှု ပေစ်ကြါ်ကနသည့် ကေသစီးြေားကရး ကနာျ်ခံေကပခေကနတေင် ေလုြ်ေျိုင် ေမေ ိုး 
ေစားေုြ်စုမေားေားလုံးေကြါ် ျိုဗစ်-၁၉ ၏ စီးြေားကရးသျ်ကရာျ်မှုမေားနှင့် စြ်လေဉ်း၍ 
ကျာင်းစော နားလည်ဆန်းစစ် သုံးသြ်ရန် လိုေြ်ြါသည်။ လုေ်သားရှားေါးမှုရကကာင့် စက်မှု 

၃.၁။

အသက်မွေး 
ဝမ်းကျောင်း 
လုပ်ငန်းများ
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ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့်  
ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း



လယ်ယာစနစ် တိုးမမှင့်လုေ်ကိုင်သည့်ရေသများ (သို့မဟုတ်) စိုက်ေျ ိုးရရး ကုန်ွုတ်လုေ်မှု 
တိုးမမင့်လာမခင်းရကကာင့် ရနရေ်မှ ရရှေ့ရမောင်းလုေ်ကိုင်မှုမဖစ်ရစသည့်ရေသများ စသည့်အရမခ 
အရနများသည် ကေ်ရရာဂါရကကာင့် ေိုမိုအားရကာင်း တိုးေွားလာရစေါသည်။ ရေးနှုန်းသက်သာ 
သည့် ရချးရငွရရှိနိုင်မှုများရကကာင့် ရကကးဖမီဝန်ွုတ်ဝန်ေိုးရလျာ့နည်းလာမှု အရမခအရနများသည် 
လည်း အေိုးဖက်သို့ မေန်လည်ဦးလှည့်သွားရစနိုင်ေါသည်။ အလုေ်အကိုင်လိုအေ်ချက်ရကကာင့် 
ရနရေ်သို့မေန်လာသည့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများအတွက် အချ ို ့ရသာ ရကျးရွာများတွင် မိသားစု 
ဦးေိုင်ရမမများ၌ ကာလတို (သို့မဟုတ်) ကျေန်းစိုက်ေျ ိုးရရးအလုေ်အကိုင်များ မဖည့်ေည်းရေးနိုင် 
ရသာ်လည်း အမခားကဏ္ဍများတွင်မူ အလုေ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်းနည်းေါးမှု ကကုံရတွ့ကကရ 
ေါသည်။ သို့မဖစ်၍ ရနရေ်သို့မေန်လာသည့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားအများအမေားသည် မမန်မာနိုင်ငံရှိ 
လုေ်သားရေးကွက်တွင် ေါဝင်လုေ်ကိုင်နိုင်မခင်းမရှိဘဲ ရငွလွှဲရေးေို့မှုမှရရှိသည့် ဝင်ရငွေုံးရှုံးမှု 
အတွက် မေန်လည်ကာမိမဖည့်ေည်းရန် ရောင်ရွက်နိုင်မခင်းမရှိေါ။

ေန်း စစ်ကလ့လာမှု ကဆာင်ရွျ်ခဲ့သည့်ကျေးရွာ ၅၆ ရွာေနျ် ကျေးရွာ ၅ ရွာမှ  
 လေဲ၍ ျေန်သည့် ကျေးရွာမေားေားလုံးတေင် ကျေးရွာပြည်သူမေားသည်  

 ဝင်ကငေနှင့် ေလုြ်ေျိုင် ဆုံးရှုံးမှုမေား ကျုံကတေ့ခဲ့သျရြါသည်။ စစ်တမ်း 
ရမဖကကားသူများ၏ ရမောကကားချက်အရ ဝင်ရငွေုံးရှုံးမှုမဖစ်ရေါ်ရစသည့် အရကကာင်းရင်းများစွာရှိဖေီး 
၎င်းတို့တွင် ရအာက်ေါတို့ အေါအဝင်မဖစ်သည်။ ရနအိမ်မေင်ေ အသွားအလာကန့်သတ်မှု (Lock 
down) သတ်မှတ်ချက်များရကကာင့် အမခားရကျးရွာများရှိ အလုေ်ရနရာများသို့ မသွားလာနိုင်မခင်း၊ 
အချ ို ့ရသာ လုေ်ငန်းလုေ်ရောင်ရာတွင် အချင်းချင်း ခေ်ခွာခွာရနွိုင်ရရး သတ်မှတ်ချက် 
များရကကာင့် အကန့်အသတ်များ မဖစ်ရစမခင်း၊ စိုက်ေျ ိုးရရးလုေ်ငန်းအတွက် လိုအေ်ရသာ 
သွင်းအားစုများ မရရှိမခင်း၊ စိုက်ေျ ိုးရရးွွက်ကုန်များကို ဝယ်ယူမည့်သူမရှိမခင်း၊ ရရှေ့ရမောင်း 
လုေ်သားများွံမှ ရငွလွှဲရေးေို့မှု သိသာစွာရလျာ့ကျမခင်း၊ အွူးသမဖင့် ရောက်လုေ်ရရး 
လုေ်ငန်းများနှင့် ေို့ကုန်သီးနှံစိုက်ခင်းများတွင် လုေ်ငန်းများယာယီ ေိုင်းငံ့မခင်း စသည်တို့ 
မဖစ်ေါသည်။ အချ ို ့ရသာရေသများတွင် သွားလာမှုနှင့် အချင်းချင်း ခေ်ခွာခွာ ရနွိုင်ရရး 
ကန့်သတ်ချက်များ မေဌာန်းသည့် အချနိ်သည် စိုက်ေျ ိုးရာသီနှင့် တိုက်ေိုင်ရနမခင်းရကကာင့် 
၎င်းရေသများသည် ယင်းသက်ရရာက်မှုများကို ေိုမိုသိသာစွာခံစားကကရသည်။ ဥေမာ - ရခိုင် 
မေည်နယ်ရှိရကျးရွာများ၊ မဖစ်ရေ်ရလ့လာမှု (၃) တွင် ရတွ့ရှိရသည့် ကိုယ်ရတွ့အရတွ့အကကုံ 
များကဲ့သို့ စိတ်ွိခိုက်ဖွယ်ရာ ေုံးရှုံးမှုများ ရှိနိုင်ေါသည်။

၃.၂။

ဝင်ငွေနှင့် 
အလုပ်အကိုင် 
ဆုံးရှုံးမှုများ

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၃ ) 

ေမေ ိုးသမီး 
ဦးကဆာင်ကသာ 
ေိမ်ကထာင်စုတစ်စု၏ 
ေချ်ေခဲမေား

မလှလှသည် အသက် ၃၀ အရွယ် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးမဖစ်၍ အမကကီးတစ်ဦးနှင့် ရမာင်ငယ်၊ 
ညီမငယ်များနှင့်အတူ ရခိုင်မေည်နယ်တွင် ရနွိုင်ေါသည်။ သူမနှင့် သူမ၏ အမတို့သည် 
စိုက်ေျ ိုးရရးလုေ်ငန်းလုေ်ကိုင်ကကဖေီး မိသားစုကိုရွာက်ေံ့နိုင်ရန် သစ်ရတာအတွင်းမှ ရာသီရေါ် 
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ခူးယူရရာင်းချေါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ မဖစ်ေွားသည့်အချနိ်မှစ၍ 
ကျေန်းအလုေ်လုေ်ကိုင်ရန် ရကျးရွာနယ်သတ်မျဉ်းကို ရကျာ်လွန်သွားလာခွင့် တားမမစ်သည့် 
အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များရကကာင့် မိသားစုစားဝတ်ရနရရးအတွက် အခက်အခဲများ ကကုံရတွ့ 
ကကရေါသည်။ “ဘာမှမရှိတဲ့လူရတွအတွက်က အရင်တုန်းကေို တစ်ရနရာမှာ အလုေ် 
မရရင်ရတာင် အမခားတစ်ရနရာရာသွားဖေီး စားဝတ်ရနရရး ရှာရဖွလို့ရရသးတယ်။ အခုရတာ့ 
ဘယ်မှမသွားနိုင်ရတာ့ အလုေ်မလုေ်နိုင်ကကရတာ့ဘူး။ တစ်ရန့လုေ်မှ တစ်ရန့စားရတဲ့ ေင်းရဲ 
သားရတွက အများေုံး ေုက္ခရရာက်ရေါတယ်။”

ယခင်တုန်းက မလှလှနှင့် ၎င်း၏ညီအစ်မများသည် ၎င်းတို့အလုေ်လုေ်သည့် ရတာင်သူများ 
ွံမှ သီးနှံရိတ်သိမ်းရာသီမတိုင်မီ ကကိုတင်၍ လုေ်ခရကကးရငွ ရရှိကကေါသည်။ သို့ရသာ် 
ကေ်ရရာဂါကာလအတွင်း ရတာင်သူများမှ ယင်းသို့ကကိုတင်ရငွရေးနိုင်မခင်း မရှိရသာရကကာင့် 
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ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့်  
ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း



၎င်းတို့ညီအစ်မများသည် လုေ်ခရကကးရငွ အနည်းငယ်မဖင့်သာ လုေ်ကိုင်ရနကကရဖေီး တစ်ခါ 
တစ်ရံ တစ်ရက်လှေင် ၂၀၀၀-၃၀၀၀ ကျေ်သာ ရရှိကကေါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ မတိုင်မီအချနိ်က 
တူညီသည့် အလုေ်ေမာဏအတွက် ၅၀၀၀ ကျေ်ခန့် ရရှိကကေါသည်။

ရန့စားအလုေ်မရှိသည့်ရန့ရက်များတွင် မိုးရာသီကာလများ၌ ဖား၊ ငါး ရှာရဖွ စားရသာက် 
ကကရေါသည်။ လတ်တရလာတွင် ၎င်းတို့ညီအစ်မများသည် ရကျးရွာရှိ ေိုင် ၃ ေိုင်မှ 
စားစရာအရကကးမဖင့် ဝယ်ယူ၍ ရှင်သန်ရနွိုင်ရနရေါသည်။ ၎င်းေိုင်များအရနမဖင့်လည်း 
ရဖာက်သည်များကို ရေးနိုင်သည့် အရကကးေမာဏ အကန့်အသတ်ရှိမခင်းရကကာင့် တစ်ခါတစ်ရံ 
၎င်းတို့အား ဝယ်ခွင့်မရေးကကေါ။ အကယ်၍ ေိုင်တစ်ေိုင်က မရရာင်းလှေင် ၎င်းတို့အရနမဖင့် 
ရနာက်တစ်ေိုင်သို့ သွားရရာက်၍ ဝယ်ယူရန် ကကိုးစားကကရေါသည်။

မလှလှ၏ ရမာင်ငယ်ရလးမှာလည်း ၎င်းတို့ညီအစ်မများ ကျူရှင်လခ မရေးနိုင်မခင်းရကကာင့် 
အတန်းရကျာင်းတွင် ၇ တန်း ေက်မတက်နိုင်ေါ။ မလှလှနှင့် ၎င်း၏အစ်မတို့သည် လက်ရှိ 
အရမခအရနရကကာင့် ခံစားရသည့် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ရမခကုန်လက်ေန်းကျသည့် အရမခအရနများကို 
ယခုကဲ့သို့ ရဖာ်မေကကေါသည်။ “အခုရလာရလာေယ်ရတာ့ ကျွန်မ အရမ်းစိတ်ေင်ေန်းရနေါဖေီ။ 
တစ်ရက်ကုန်သွားတိုင်း ရနာက်တစ်ရက် ဘယ်လိုစားရသာက်ကကရမလဲေိုတာ တစ်ချနိ်လုံး 
စိတ်ေူရနရတယ်။ ညဖက်ညဖက် ေီအရကကာင်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ အိေ်မရေျာ်တာ မိုးလင်းတဲ့ 
အွိေါေဲ။”

ဤ ဆန်းစစ်ကလ့လာမှုေရ ကျေးရွာကြါင်း ၅၆ ရွာေနျ် ၄၅ ရွာတေင် ျေြန်းလုြ်သား  
 မေား၏ ဝင်ကငေျေဆင်းခဲ့ကသျာင်း ကတေ့ရှိရသည်။ (စီးြေားကရးရာ ျဏ္ဍေမေ ိုးေစား  

 ျေဲပြားမှုေတိုင်းေတာေကြါ် ထည့်သေင်းစဉ်းစားပခင်းမပြုေဲ) (ဇယား-၃)။ ယင်းနှင့် 
စေ်လျဉ်း၍ ေုတိယအများေုံး သက်ရရာက်မှုခံစားရသည့် အလုေ်အကိုင် အုေ်စုအမျ ိုးအစားမှာ 
ရောက်လုေ်ရရးလုေ်သားများမဖစ်ကကဖေီး ရကျးရွာများ၏ ၄ ေုံ ၃ ေုံ နီးေါးခန့်ရှိ ၎င်းအလုေ်အကိုင် 
လုေ်ကိုင်ကကသူများသည် ဝင်ရငွနှင့် အလုေ်အကိုင်များ ေုံးရှုံးခဲ့ကကသည်။ ရကျးရွာစုစုရေါင်း၏ 
ွက်ဝက်ခန့်ရှိ ငါးဖမ်းလုေ်သားများ၊ ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများနှင့် အရသးစား စီးေွားရရး 
လုေ်ငန်းေိုင်ရှင်များသည် ဝင်ရငွေုံးရှုံးမှု ခံစားကကရေါသည်။ သို့ရသာ် ရေးေိုင်များမှာမူ 
ရကျးရွာမေည်သူများ၏ အွိတ်တလန့် ဝယ်ယူမှုများရကကာင့် ကာလတိုအရနမဖင့် ကေ်ရရာဂါ 
ကာလအတွင်း အကျ ိုးအမမတ်ရရှိကကသည်ဟု ရှမ်းမေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာများွံမှ သိရှိရသည်။ 
မည်သို့ေင်မဖစ်ရစ ရရရှည်တွင် ၎င်းတို့အရနမဖင့်လည်း ရငွသားစီးေင်းမှု ရလျာ့နည်းမခင်းကို 
ခံစားရဖေီး ကုန်ေစ္စည်းအသစ်များ ဝယ်ယူရန် အကန့်အသတ်ရှိမခင်းနှင့် ရကျးရွာမေည်သူများ၏ 
ဝင်ရငွကျေင်းမှုရကကာင့် အရရာင်းေါးသည့်အရမခအရနများ ကကုံရတွ့ရေါသည်။ 

ဆန်းစစ်ကလ့လာခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပမို့နယ်မေားျဲ့သို့ကသာ စီးြေားကရးရာ သျ်ကရာျ်မှု 
ပြင်းထန်သည့်ကေသမေားတေင် ေလုြ်ေျိုင်ရှားြါးမှုကသျာင့် ျေြန်းလုြ်သားမေားေသျား 
ြဋိြျ္ခမေား ပေစ်ကြါ်ခဲ့ပြီး ေခေ ို ့လုြ်သားမေားမှာ လုြ်ခကငေရရှိနိုင်ရန် လုြ်ခနှုန်းထားကလော့ကြါ့၍ 
ေလုြ်လျ်ခံရပခင်းမေား ရှိြါသည်။ ယင်းနှင့်စေ်လျဉ်း၍ နမူနာမဖစ်ရေ်ကို ကယားမေည်နယ်ရှိ 
စီးေွားရရးရာ လုေ်ငန်းအမျ ိုးအစား ကွဲမေားမှုရှိရသာ ရကျးရွာတစ်ရွာမှ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများ၏ 
ရမောကကားချက်အရ သိရှိရေါသည်။ ၎င်းရကျးရွာတွင် ကျေန်းလုေ်သားများသည် ရငွရကကးေိုမို 
ရမေလည်သည့် မိသားစုများကမ်းလှမ်းသည့် အလုေ်များကို လုေ်ကိုင်ရနကကရဖေီး ၎င်းတို့အရနမဖင့် 

၃.၃။

လယ်ယာ 
လုပ်ငန်းနှင့် 
ကျပန်း 
လုပ်သားများ
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ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့်  
ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း



“အရင်ကဆိုရင် ပိုတန်တဲ့အလုပ်တွေကို သွားလုပ်ကြတာများတယ်။ 
အခုကျတော့ ဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရင် အနည်းနဲ့အများဝင်ငွေရတယ်ဆိုပြီး 
လုပ်ကြတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။”

ဇယား  -  ၃

ဆန်းစစ်ကလ့လာ 
ခဲ့သည့် ကျေးရွာ ၅၆ 
ရွာရှိ ေလုြ်ေျိုင် 
ေမေ ိုးေစားေလိုျ် 
ဝင်ကငေ (သို့မဟုတ်) 
ေလုြ်ေျိုင် 
ဆုံးရှုံးရသည့် 
ကျေးရွာမေား၏ 
ရာခိုင်နှုန်း 

၂၁%

၈၂%

၅၀%

၅၀%

၄၂%

၇၃%

လယ်ယာလုြ်ငန်း

ျေြန်းလုြ်သားမေား

ငါးေမ်းလုြ်ငန်း

ေကသးစားစီးြေားကရးလုြ်ငန်း

ကရှေ့ကပြာင်းလုြ်သားမေား 

ကဆာျ်လုြ်ကရးလုြ်ငန်း

ယခင်အချနိ်များက ွိုအလုေ်များကို လက်ခံလုေ်ကိုင်လိုမခင်းမရှိခဲ့ဘဲ ဖမို့ရေါ်ရှိ လုေ်ခေိုမိုမမင့်မား
ရသာအလုေ်များကိုသာ လုေ်ကိုင်ခဲ့ကကေါသည်။ ရကျးရွာမေည်သူတစ်ဦး၏ ရမောကကားချက်မှာ - 

ျေြန်းလုြ်သားမေားနှင့် ကတာင်သူမေားေကြါ် သျ်ကရာျ်မှုမေားသည် ေပြန်ေလှန်ဆျ်နေယ်မှု 
ရှိြါသည်။ တိုင်းရေသကကီး၊ မေည်နယ်အနှံ့အမေားနှင့် စိုက်ေျ ိုးရဂဟဇုန်အမျ ိုးမျ ိုးမှ စစ်တမ်း 
ရမဖကကားသူများ၏ ရမောကကားချက်အရ ရေးနှုန်းကျေင်းမခင်းနှင့် ရရာင်းအားရလျာ့နည်းမခင်း 
အေါအဝင် ေတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ရာ အချက်များမဖစ်သည့် မိုးရရချနိ်ကျေင်းမခင်း (သို့မဟုတ်) 
ေိုးမွှားများ တိုးေွားလာမခင်းစသည့် အရကကာင်းရင်းများရကကာင့် ရငွရကကးေိုင်ေိုင်မှု နည်းေါးရသာ 
ရတာင်သူများသည် ယခင်နှစ်များက အသုံးမေုခဲ့ရသာ ကျေန်းလုေ်သားအရရအတွက်အတိုင်း 
အသုံးမေုရန် ကုန်ကျစရိတ် တတ်နိုင်မခင်းမရှိေါ။ ဥေမာအရနမဖင့် ကချင်မေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာ 
တစ်ရွာတွင် ခရီးသွားလာမှုေိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအရေါ် ေူေန်မှုရကကာင့် ရတာင်သူများသည် 
ရန့စားလုေ်သားအရရအတွက်ကို ေုံမှန်အတိုင်း ငှားရမ်းအသုံးမမေုဘဲ စက်များကို အစားွိုး 
အသုံးမေုခဲ့သည်။ ယခင်က ၎င်းရကျးရွာရှိ ရတာင်သူများသည် လုေ်သား ၁၀ ရယာက်ခန့် 
အသုံးမေုခဲ့ဖေီး ယခုအခါ စက်မှုလယ်ယာနည်းစနစ်နှင့် လုေ်သား ၂-၃ ရယာက်ခန့်သာ အသုံးမေု 
သမဖင့် ရေသတွင်း အလုေ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများစွာ ကျေင်းခဲ့ရကကာင်း သိရှိရသည်။ ရေသခံ 
လုေ်သားအသုံးမေုသည့် ရနရာများတွင် ေန်းစစ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရကျးရွာအများအမေား၏ 
ရဖာ်မေချက်အရ ရတာင်သူများသည် ယခင်ကဲ့သို့ သီးနှံရိတ်သိမ်းကာလမတိုင်မီ လုေ်သား 
များအား ကကိုတင်အခရကကးရငွရေးနိုင်မခင်း မရှိရသာရကကာင့် လယ်ယာလုေ်သားများအတွက် 
အဓိကကျသည့် လူမှုဖူလုံမှု အရမခအရနနှင့် ရကကးဖမီအရင်းအမမစ်များ ေုံးရှုံးခဲ့ရေါသည်။
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ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့်  
ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း



ျိုဗစ်-၁၉ ျြ်ကရာဂါသည် လုြ်သားပေည့်ဆည်းမှု၊ သေင်းေားစုမေား၊ ကငေသားကခေးကငေနှင့် 
ကေးျေျ်သို့ ျုန်ြစ္စည်းတင်ြို့မှုျဏ္ဍမေားေကြါ် သျ်ကရာျ်မှုရှိခဲ့ြါသည်။ အချင်းချင်း 
ခေ်ခွာခွာရနွိုင်ရရးနှင့် ခရီးသွားလာမှု ကန့်သတ်ချက်များရကကာင့် လက်ရှိအလုေ်သမား 
ရှားေါးမှု၊ ရေးကွက်မဖည့်ေည်းမှု (Supply chain)ေိုင်ရာ မေဿနာများနှင့် စေါးသီးနှံမှ ဖရဲ 
သီးနှံအေုံး အမျ ိုးမျ ိုးရသာ သီးနှံများအတွက် အဓိကအရရးေါရသာ အချနိ်ကာလများမဖစ်သည့် 
သီးနှံစိုက်ေျ ိုးနှင့် ရိတ်သိမ်းကာလများအတွင်း ရတာင်သူများ၏ ရငွသားစီးေင်းမှု အရမခအရန 
များကို ေိုမိုေိုးရွားရစေါသည်။ အချ ို ့ရသာရေသများတွင် အကကီးစား ရမမယာေိုင်ေိုင်သူများသည် 
လုေ်သားလိုအေ်ချက်ကို မဖည့်ေည်းနိုင်ရန် စက်မှုလယ်ယာ နည်းစနစ်များကို တိုးမမှင့်အသုံးမေု 
ခဲ့ကကေါသည်။ အမခားရေသများတွင်မူ ရကျးရွာအတွင်း လယ်ယာရမမ ရေါင်းသင်၊ ရေါင်းသတ် 
မခင်း ကဲ့သို့ရသာ လုေ်ငန်းများအတွက် အနီးဝန်းကျင် ရကျးရွာများမှ စိုက်ေျ ိုးရရးလုေ်သားများ 
လာရရာက်နိုင်မခင်း မရှိသည့်အချနိ်များတွင် အေိုေါ လုေ်သားလိုအေ်ချက်ကို ရနရေ်သို့ 
မေန်လာသည့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများမှ မဖည့်ေည်းကကေါသည်။ သီးနှံများ မရရာင်းရမခင်းနှင့် 
အတူ သွင်းအားစုများ ဝယ်ယူရန် (သို့မဟုတ်) လုေ်သားများအား လုေ်ခရကကးရငွရေးရန် 
အခက်အခဲများရှိသည့်အတွက် ရတာင်သူများအရနမဖင့် ၎င်းတို့သီးနှံများအား ရေးရလှော့၍ 
ရရာင်းမည် (သို့မဟုတ်) စိုက်ေျ ိုးေမာဏ ရလှော့ချမည် စသည်မဖင့် ခက်ခဲသည့် ေုံးမဖတ်ချက်များ 
ချမှတ်၍ ရမဖရှင်းကကရေါသည်။

သီးနှံနှင့် ကမေးပမူကရးတိရစ္ဆာန်ေမေ ိုးေစား၊ လုြ်ြိုင်ခေင့်ရှိသည့် လယ်ယာကပမ ေရွယ်ေစား 
စသည့် ေခေျ်မေားသည် ကတာင်သူမေားေကနပေင့် ျိုဗစ်ျာလေတေင်း မည်သို့ရင်ဆိုင်ကျုံကတေ့ 
ကနရသည် ဆိုသည့်ေကပခေကနေကြါ် သျ်ကရာျ်မှု ရှိြါသည်။ ရကျးရွာ ၁၀ ရွာခန့်မှ 
ရကျးရွာအကကီးအကဲများ၏ ရမောကကားချက်အရ ရတာင်သူများတွင် သိသာကကီးမားသည့် ဝင်ရငွ 
ေမာဏ ေုံးရှုံးမှုရှိရကကာင်း သိရေါသည်။ ဥေမာအားမဖင့် မန္တရလး၊ စစ်ကိုင်းနှင့် တနသသာရီ 
တိုင်းရေသကကီးများမှ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများ၏ ရမောကကားသည်မှာ ၎င်းတို့ရကျးရွာများတွင် 
ကွမ်းသီးကွမ်းရွက် စိုက်ေျ ိုးသည့် ရတာင်သူများသည် အများေုံးွိခိုက်မှုရှိသည့် အလုေ်အကိုင် 
အမျ ိုးအစားအုေ်စုများ မဖစ်ကကေါသည်။ ေုံမှန်အားမဖင့် ကွမ်းရွက်များကို ၁၅ ရက် တစ်ကကိမ် 
ခူးေွတ်ရန် လိုအေ်ရသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ေိုင်ရာ ခရီးသွားလာမှု ကန့်သတ်ချက်များရကကာင့် 
ရတာင်သူများအရနမဖင့် သီးနှံရိတ်သိမ်း ခူးေွတ်ရသည့် အကကိမ်များစွာ ေုံးရှုံးခဲ့ရေါသည်။ 
အရမခအရနေိုမို ေိုးရွားရစသည့်အချက်မှာ ကွမ်းသီးစိုက်သည့် ရတာင်သူများသည် မမန်မာ့ 
စိုက်ေျ ိုးရရးဖွံ့ဖဖိုးမှုဘဏ် (MADB) မှ ရချးရငွရယူခွင့်မရှိသည့်အချက် မဖစ်ေါသည်။ ယင်းသို့ 
အတိုးနှုန်းနည်းေါးသည့် ရချးရငွမရရှိမခင်းရကကာင့် ကွမ်းသီးစိုက်ရတာင်သူများအတွက် ေိုမို၍ 
အရကကးနွံနစ်သည့် အရမခအရန မဖစ်ရစေါသည်။ 

စြါးကေးနှုန်းမေား ျေဆင်းသလို သီးနှံဝယ်ယူသူ ေလေန်နည်းြါးပြီး ကရာင်းခေလိုသူေလေန် 
မေားပြားသည့် ေကပခေကနရှိကသျာင်း ေခေ ို ့ကသာကျေးရွာမေားရှိ စစ်တမ်းကပေသျားသူမေားထံမှ 
သိရှိရြါသည်။ အချ ို ့ရသာအရမခအရနများတွင် မေင်ေမှအကျ ိုးရောင်များနှင့် သီးနှံဝယ်ယူ 
သူများသည် ရတာင်သူများအား ၎င်းတို့ရေးရချွားသည့် ကကိုတင်ရငွများကို စွန့်လွှတ်ရန် 
ေုံးမဖတ်ဖေီး သီးနှံများကို ရွာသို့လာရရာက် ယူရောင်မခင်းမမေုခဲ့သည့် အရမခအရနများရှိေါသည်။ 
တရုတ်မေည်သို့ တင်ေို့ရရာင်းချရသာ သီးနှံများမဖစ်သည့် ရမောင်း၊ ဖရဲ၊ ကွမ်းသီး၊ လက်ဖက်၊ 
ရာဘာ စသည့် သီးနှံများသည်လည်း နယ်စေ်ကုန်သွယ်မှုေိတ်မခင်း၊ ရနှာင့်ရနှးမခင်းများရကကာင့် 
ရေးနှုန်းကျေင်းခဲ့ဖေီး သီးနှံများ ေုေ်သိုးမခင်း (သို့မဟုတ်) မေည်တွင်းရေးကွက်တွင် ရေးရလှော့ 
ရရာင်းချရမခင်းစသည့် အကျ ိုးရလေ်များမဖစ်ရစေါသည်။ အမခားရေသများမှ ရတာင်သူများ၏ 
ရမောကကားချက်အရ ယခင်ရှိဖေီးမဖစ်သည့် ရေးကွက်မဖည့်ေည်းမှု ကွင်းေက်ေိုင်ရာ မေဿနာ 
များရကကာင့် စိုက်ေျ ိုးရရး သွင်းအားစုများ၏ ရေးနှုန်းများ တိုးမမင့်လာခဲ့ဖေီး ေို့ကုန်သီးနှံများ 
ရေးကွက်သို့ တင်ေို့ရာတွင် အခက်အခဲများမဖစ်ရေါ်ရစေါသည်။

ကရှေ ကပြာင်းကတာင်ယာလုြ်ျိုင်ကသာ ျုန်းပမင့်ကေသကတာင်သူမေား၏ ကပြာသျားခေျ်ေရ 
သေားလာမှုဆိုင်ရာ ျန့်သတ်ခေျ်မေားကသျာင့် ၎င်းတို့၏ စိုျ်ြေ ိုးျုန်စည်မေား ရင့်မှည့်ျုန်သည့် 
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ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့်  
ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း



ေကပခေကန ရင်ဆိုင်ရြါသည်။ အဘယ့်ရကကာင့်ေိုရသာ် ၎င်းတို့အရနမဖင့် အမခားရကျးရွာများ 
(သို့မဟုတ်) ရေးများသို့ ၎င်းတို့ကုန်ေစ္စည်းများကို သွားရရာက်ရရာင်းချနိုင်မခင်း မရှိရသာရကကာင့် 
မဖစ်ေါသည်။ ွို့မေင် ညမ ွွက်ရ အမိန့်ွုတ်မေန်ချက်များရကကာင့် ရတာင်သူများအတွက် 
၎င်းတို့ကုန်ေစ္စည်းများအား ဖမို့ကကီးများ၊ ရေးကကီးများသို့ သယ်ရောင်ရာတွင် အခက်အခဲ 
သက်ရရာက်မှုများမဖစ်ရစေါသည်။ ယခင်က ၎င်းတို့ကုန်ေစ္စည်းများကို ရေးကကီးများတွင် 
မနက် ၂ နာရီမှ ၅ နာရီခွဲအွိ ရရာင်းချနိုင်ခဲ့ရသာ်လည်း ညမွွက်ရအမိန့်ရကကာင့် အရစာေုံး 
အရနမဖင့် မနက် ၄ နာရီခန့်မှသာ အိမ်မှွွက်နိုင်ဖေီး ၎င်းတို့ ကုန်ေစ္စည်းများရရာင်းချရန် 
လုံရလာက်ရသာအချနိ် မရကကေါ။ ေန်းစစ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရှမ်းမေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာများတွင် 
ကုန်ေစ္စည်းရရာင်းချရန် ၅ ရက်ရေးများကို မှီခိုရသည့် ရကျးရွာမေည်သူ ွက်ဝက်ခန့်အရနမဖင့် 
ဝင်ရငွေမာဏ ွက်ဝက်ခန့်ေုံးရှုံးကကရကကာင်း သိရေါသည်။

ေကသးစားကတာင်သူမေားသည် ြုံမှန်ဝင်ကငေထေျ်ကငေ မှေတကစရန် ေမေားေားပေင့် ထြ်ကဆာင်း 
ဝင်ကငေေရင်းေပမစ်မေားေကြါ် မှီခိုရကလ့ရှိပြီး ျိုဗစ်-၁၉ ေကပခေကနမေားကသျာင့် ၎င်းေရင်း 
ေပမစ်မေားေကြါ် ထိခိုျ်မှုရှိနိုင်ြါသည်။ ရကျးရွာများတွင် ကကီးမားသည့် အခမ်းအနား 
(သို့မဟုတ်) ေွဲရတာ်များ မကျင်းေနိုင်မခင်းရကကာင့် ရမွးမမူရရးတိရစ္ဆာန်ရရာင်းချရမှု ကျေင်းဖေီး 
ရမွးမမူရရးရတာင်သူများ ဝင်ရငွေုံးရှုံးကကရေါသည်။ ဥေမာ- ကချင်မေည်နယ် ရကျးရွာတစ်ရွာရှိ 
ဝက်ရမွးသည့်မိသားစုများသည် ၎င်းတို့၏ ရမွးမမူရရးတိရစ္ဆာန်များအား ရကာင်းမွန်သင့်ရတာ် 
သည့်ရေးနှုန်းမဖင့် ရရာင်းချနိုင်မခင်း မရှိရသာရကကာင့် အရကကးနွံနစ်ကကရသည်။ အချ ို ့ရသာ 
ရတာင်သူများသည် အမခားရကျးရွာများရှိ စိုက်ခင်းကကီးများ (သို့မဟုတ်) လယ်ယာရမမများတွင် 
လုေ်ခစားလုေ်သားအမဖစ် လုေ်ကိုင်ရလ့ရှိကကရသာ်လည်း သွားလာမှုကန့်သတ်ချက်များရကကာင့် 
၎င်းတို့လုေ်ငန်းခွင်ရနရာများသို့ သွားလာနိုင်မခင်းမရှိေါ။ ွို့မေင် ကရင်မေည်နယ် ရကျးရွာ 
တစ်ရွာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ မတိုင်မီ သီးနှံွွက်နှုန်းနည်းေါးမှု ခံစားခဲ့ရသည့် လယ်ယာလုေ်ငန်း 
မိသားစုအများအမေားသည် ၎င်းတို့စားဝတ်ရနရရးအတွက် လုေ်ခစားလုေ်သားအမဖစ် လုေ်ကိုင်ခဲ့ 
ကကရေါသည်။

ငါး လုြ်ငန်းနှင့် ြင်လယ်စာလုြ်ငန်းမေားေကြါ် မှီခိုေားထားရသည့် လုြ်ငန်းမေားသည ်
 ငါးလုြ်ငန်းရာသီ၏ ေလုြ်ေမေားဆုံးျာလနှင့် ေခေနိ်ျိုျ် ျိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန်ကရး  

 ေစီေမံ ထုတ်ပြန်ခေျ်မေားကသျာင့် ကျီးမားသည့် သျ်ကရာျ်မှု ခံစားသျရြါသည်။ 
ဧရာ၀တီမမစ်ဝကျွန်းရေါ်နှင့် မမန်မာမေည်အွက်ေိုင်းရေသများရှိ အချ ို ့ရသာ ရကျးရွာများတွင် 
ရကျးရွာမေည်သူများသည် ငါးဖမ်းလုေ်သားများ ငါးဖမ်းွွက်၍ ရကျးရွာသို့မေန်လာေါက ၎င်းတို့နှင့် 
အတူ ရရာဂါေိုးများေါလာမည်ကို စိုးရိမ်ွိတ်လန့်ကကေါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးတွင် ရွာမှ 
ငါးဖမ်းွွက်သည့် မေည်သူများအရနမဖင့် ရွာသို့ရန့တွင်းချင်းမေန်လာမှသာလှေင် ခွင့်မေုသည့် 
အရမခအရနရှိေါသည်။ ေုံမှန်အားမဖင့် ၎င်းတို့သည် ေင်လယ်တွင် ၂ ရက်၊ ၃ ရက်ခန့်ကကာမမင့် 
တတ်ေါသည်။ 

ငါး၊ ြုစေန်၊ ငါးရှဉ့်၊ ကရခေ ိုြုစေန်နှင့် ျဏန်းကေးနှုန်းမေား ေကျီးေျေယ်ျေဆင်းခဲ့ကသာကသျာင့် 
ကျေးရွာမှ ထေျ်ခောမှုနှင့်စြ်လေဉ်းသည့် ျန့်သတ်ခေျ်မေားသည် ကျီးမားသည့် သျ်ကရာျ်မှု 
မခံစားရနိုင်ကသျာင်း သိရြါသည်။ ေုစွန်ရေးနှုန်း များသည် ယခင်တစ်ေိဿာ၆ ၈၀၀၀ ကျေ် 
ရေးနှုန်းမှ ၃၅၀၀ ကျေ်သို့ ကျေင်းခဲ့ဖေီး ငါးလင်ေန်း တစ်ေိဿာ ၂၇၀၀၀ ကျေ်ရေးမှ ၉၀၀၀ကျေ် 
အွိ ကျေင်းခဲ့သလို ကဏန်းရေးနှုန်းမှာလည်း ၁၈၀၀၀ ကျေ်မှ ၈၀၀၀ ကျေ်သို့ ကျေင်းခဲ့ 
ေါသည်။ မမစ်ဝကျွန်းရေါ်ရေသရှိ ငါးလုေ်ငန်းလုေ်ကိုင်ရသာ ရကျးရွာများမှ စစ်တမ်းရမဖကကား 
သူများ၏ ရမောကကားချက်အရ ငါးနှင့် ေင်လယ်စာ ရေးနှုန်းများကျေင်းရမခင်းမှာ သွားလာမှု 
ေိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ညမွွက်ရ အမိန့်ွုတ်မေန်ချက်များရကကာင့် ရန်ကုန်ရေးကွက ်
သို့ တင်ေို့ရာတွင် အခက်အခဲများ ကကုံရတွ့ရမခင်းရကကာင့်မဖစ်ရကကာင်း သိရေါသည်။ ွို့မေင် 

၃.၄။

ငါးလုပ်ငန်း

၆ ၁.၆ ကီလိုဂရမ်အတွက် မမန်မာ့ရိုးရာအရလးချနိ်တိုင်းတာသည့်ယူနစ်
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ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့်  
ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း



ရန်ကုန်ဖမို့အတွင်း သွားလာမှုနှင့် စားရသာက်ေိုင်များအရေါ် ကန့်သတ်ချက်များရကကာင့်လည်း 
ဝယ်လိုအား ကျေင်းခဲ့ေါသည်။ ရကျးရွာမေည်သူများသည် ၎င်းတို့ ဖမ်းေီးရမိသည့် ငါးများကို 
တစ်နှစ်ေတ်လုံး တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရရာင်းချရမှုအရေါ် မှီခိုခဲ့ကကရဖေီး တရုတ်နိုင်ငံမှ ငါးတင်သွင်းမှု 
ေိတ်ေို့သည့် အချနိ်တွင် ရရာင်းရေး ၂၀-၃၀%ခန့် ကျေင်းခဲ့ရကကာင်း မွန်မေည်နယ်ရှိ စစ်တမ်း 
ရမဖကကားသူများမှ ရဖာ်မေခဲ့ကကေါသည်။

ဧရာဝတီပမစ်ဝျျွန်းကြါ်ကေသရှိ ျေြန်းလုြ်သားမေားေတေျ် တစ်ြိုင်တစ်နိုင် ငါးေမ်းလုြ်ငန်း 
သည် ေျေြ်ေတည်းကြါ် ကယေုယေကပေရှင်းသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုပေစ်ြါသည်။ ၎င်းနည်းလမ်း 
သည် နွမ်းေါးသည့် အိမ်ရွာင်စုအများအမေားအတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၇ နာဂစ်ေိုင်ကလုန်း၏ 
မေင်းွန်သည့် သက်ရရာက်မှုများကို ရကျာ်လွှားနိုင်ရန် အရွာက်အကူ မဖစ်ရစခဲ့ေါသည်။ 
ယခုအခါတွင်လည်း ရှည်လျားသည့်ရန့ေိုင်းအလုေ်များအမေင် ရကျးရွာမေည်သူများသည် ညေိုင်း 
များတွင် ဘက်ွရီအိုးအသုံးမေု၍ ငါးဖမ်းသည့် နည်းလမ်း၈ကို အသုံးမေုကကဖေီး ၎င်းတို့၏ စားဝတ် 
ရနရရးနှင့် အရကကးမေန်ေေ်နိုင်ရန် ရုန်းကန်ကကေါသည်။ ယင်းနှင့် စေ်လျဉ်း၍ ဧရာဝတီတိုင်း 
ရေသကကီးအတွင်းရှိ စားဝတ်ရနရရးမလုံရလာက်မှုရကကာင့် ေူေန်ရနခဲ့ရရသာ ရကျးရွာမေည်သူများ 
၏ ရမောမေချက်အရ သိရေါသည်။ 

သကကသန် ျာလ၉တေင် ကရှေ့ကပြာင်းလုြ်သားေမေားေပြားသည် မိသားစုနှင့ ်
 ေတူ ေားလြ်ရျ်ျို ဆင်နွှဲရန် ၎င်းတို့ကျေးရွာမေားသို့ ပြန်လာခဲ့  

  သျြါသည်။ အချ ို့မှာလည်း သက်ေိုင်ရာနိုင်ငံတွင်း အတည်မေုလူနာ 
ရတွ့ရှိရကကာင်း ကကားသိရသမဖင့် ွိတ်လန့်ေူေန်မခင်းရကကာင့် မမန်မာနိုင်ငံသို့ မေန်လာခဲ့ကက 
ေါသည်။ အမခားရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများသည်လည်း ယာယီ (သို့မဟုတ်) အဖမဲတမ်းအတိုင်းအတာ 
အားမဖင့် အလုေ်အကိုင် ေုံးရှုံးဖေီးရနာက်ေိုင်း ၎င်းတို့ရကျးရွာသို့ မေန်လာခဲ့ကကေါသည်။ စစ်တမ်း 
ရလ့လာခဲ့သည့် ရကျးရွာများအနက် ွက်ဝက်ခန့်ရှိရသာ ရကျးရွာများ၏ အကကီးအကဲများမှ 
ရမောကကားချက်အရ ရကျးရွာများသို့ မေန်ရရာက်လာသူများအနက် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သား 
အများစုမှာ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ မတိုင်မီ ၎င်းတို့၏ လုေ်ငန်းခွင်ရနရာသို့ မေန်သွားနှင့်ဖေီး မဖစ်ရကကာင်း 
သိရေါသည်။ (ဇယား-၄) ရန်ကုန် (သို့မဟုတ်) အမခားရေသများသို့ မေန်သွားသည့် ရရှေ့ရမောင်း 
လုေ်သားများသည် ယင်းသို့ သွားလာနိုင်သည့်အချနိ်တွင် ရကျးရွာမှ ွွက်ခွာခဲ့ကကဖေီးမဖစ် 
ရသာ်လည်း ွိုင်းနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) အမခားနိုင်ငံများသို့ မေန်လည်သွားရရာက်ရမည့်သူများ 
အရနမဖင့်မူ နယ်စေ်အသွားအလာများ ေိတ်ွားမခင်းရကကာင့် အလွယ်တကူမေန်သွားနိုင်မခင်း 
မရှိဘဲ ရကျးရွာတွင် ကျန်ရှိရနကကေါသည်။ 

၃.၅။

ရွှေ့ပြောင်း 
နေထိုင်လုပ်ကိုင် 
ခြင်းနှင့် ငွေလွှဲ 
ပေးပို့ခြင်းများ

၇  ဥေမာ- Kostner, Markus, Min Min Han နှင့် Samuel Pursch ၂၀၁၈။ တရစ်ဝဲလည် မေန်လည်ွူရွာင်ရရးဘဝများ 
- နာဂစ်အလွန် ၁၀ နှစ်တာကာလ လူမှုသက်ရရာက်မှုများ ရလ့လာေန်းစစ်မှု (ဝါရှင်တန်ေီစီ ကမ္ဘာ့ဘဏ်) https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29782/125702-WP-24-4-2018-14-20-58-SIMPrintversion.
pdf?sequence=1&isAllowed=y.

၈  ဘက်ွရီနှင့် ရရှာ့တိုက်ငါးဖမ်းမခင်းေုိသည်မှာ ဝါယာကကိုးစတစ်ဖက်ကို ရရွဲသို့ချ၍ အမခားတစ်ဖက်ကိုရလှရေါ်ရှိ ဘက်ွရီ 
အိုးနှင့်ချတိ်ေက်ဖေီး ရရွဲသို့ လှေေ်စစ်ရရှာ့ရိုက်၍ ငါးဖမ်းမခင်းကို ေိုလိုေါသည်။ ွို့ရနာက် ငါးများမူးရမ့၍ ရရမျက်နှာမေင်ရေါ်တွင် 
ရေါရလာ ရေါ်လာသည့်အခါ ေယ်ယူ/ဖမ်းယူမခင်းမဖစ်သည်။ ခင်စုရဝ၊ ၂၀၁၅၊ “Battery Fishing Begins at Home, Study Finds” 
မမန်မာတိုင်းမ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၅၊ https://www.mmtimes.com/national-news/12771-battery-fishing-begins-at-home-
study-finds.html.

၉  သကကသန်ေွဲရတာ်သည် မမန်မာနှစ်သစ်ကူးေွဲရတာ်မဖစ်၍ ဧဖေီလလယ်ခန့်တွင် ကျင်းေရလ့ရှိေါသည်။ ၎င်းသည် ဗုေေဘာသာဝင်များ 
ကျင်းေသည့် ေွဲရတာ်မဖစ်၍ နှစ်ရဟာင်းကုန်၍ နှစ်သစ်သို့ ရရာက်ရှိသည့် အွိမ်းအမှတ်အရနမဖင့် ၄ ရက် (သို့မဟုတ်) ၅ ရက်ခန့် 
ကျင်းေသည့်ေွဲရတာ်မဖစ်သည်။
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ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့်  
ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း



ကျေးရွာေကနပေင့် ကရှေ ကပြာင်းကနထိုင်လုြ်ျိုင်မှုေကြါ် ြိုမိုေားထားကလကလ ကနရြ်တေင် 
ျေန်ရှိကနသည့် ကရှေ ကပြာင်းလုြ်သားေကရေတေျ် နည်းကလကလပေစ်သည်။ ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သား 
အမဖစ် ကျယ်ကျယ်မေန့်မေန့် လုေ်ကိုင်မှုရှိရသာ ရကျးရွာအများစုတွင် အကယ်၍ ၎င်းလုေ်သားများ 
ရနရေ်တွင် ကျန်ရှိခဲ့လှေင်ရတာင် အနည်းငယ်ခန့်သာ ရှိတတ်ေါသည်။ အလုေ်အကိုင်များ 
ယာယီေိတ်မခင်း (သို့မဟုတ်) ေိုင်းငံ့မခင်း ကကုံရတွ့ရသည့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများအရနမဖင့် 
၎င်းတို့အလုေ်အကိုင် မေန်လည်ဖွင့်လှစ်သည်နှင့်တစ်ဖေိုင်နက် လုေ်ငန်းရနရာများသို့ မေန်သွားရန် 
မဖစ်နိုင်ရမခ ေိုမိုများမေားရသာ်လည်း အလုေ်အကိုင်အားမဖင့် ရာသီအလိုက်မဖစ်ရသာ (သို့မဟုတ်) 
အလုေ်အကိုင် ေုံးရှုံးခဲ့ရသာ ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများအရနမဖင့်မူ ၎င်းတို့ရကျးရွာတွင်သာ 
ေက်လက်ကျန်ရှိရနဖေီး ရေါင်နှံရရာင်းချရန် တန်ဖိုးကကီးေစ္စည်းများမရှိဘဲ အများအားမဖင့် 
ရုန်းကန်ကကရေါသည်။ ၎င်းတို့၏ ရကကးဖမီများ မေန်ေေ်နိုင်ရန်နှင့် မိသားစုရေွမျ ိုးများအား ေံ့ေိုးရန် 
၎င်းတို့အရနမဖင့် ကျေန်းလုေ်သားအမဖစ် လုေ်ကိုင်ကကရေါသည်။

တြို့တေဲလ၁၀ (ဇန်နဝါရီလ)နှင့် နင်းယှဉ်ြါျ ေကထာျ်ေထားမေားေရ ၅၄ ရွာေနျ် ၄၇ ရွာတေင် 
ကငေလွှဲကြးြို့မှုမေား ျေဆင်းခဲ့ကသျာင်းနှင့် ကျေးရွာ ၅ ရွာတေင်သာ ြုံမှန်ေတိုင်းရှိပြီး ၎င်းတို့ေနျ် 
၄ ရွာမှာ ေျန့်ေသတ်ပေင့်သာ ကရှေ့ကပြာင်းလုြ်သားေပေစ် လုြ်ျိုင်မှုရှိသည့် ကျေးရွာမေား 
ပေစ်ကသျာင်း ကျေးရွာေကျီးေျဲမေားထံမှ သိရှိရသည်။ (ဇယား-၅)

ေနည်းငယ် (သို့မဟုတ်) မရှိ

ေျန့်ေသတ်ရှိ

သိသာ

၁၅
၁၃

ဇယား  -  ၄

ကနရြ်ပြန် ကရှ့ေ ကပြာင်း 
လုြ်သားမေား 
ျေန်ရှိကနသည့် 
ကျေးရွာမေား၏ 
ေကရေတေျ်

၂၆

ကလော့နည်းျေဆင်းပခင်း 

မူလေတိုင်းရှိပခင်း

မသိရှိရပခင်း

၄၇

၅

ဇယား  -  ၅

ကငေလွှဲကြးြို့မှု 
ေကပခေကနနှင့် 
ကျေးရွာမေား၏ 
ေကရေတေျ်

၂

၁၀  တေို့တွဲလသည် မမန်မာမေက္ခေိန်တွင် ၁၁ လရမမာက် လမဖစ်၍ (၂၀၂၀) ဇန်နဝါရီလနှင့် တူညီေါသည်။
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ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့်  
ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း



ရြ်ကဝးမှ ကငေလွှဲကြးြို့မှုမေား မရရှိပခင်းသည် မိသားစုမေားေကြါ် နည်းလမ်းေမေ ိုးမေ ိုးပေင့် 
သျ်ကရာျ်မှု ရှိြါသည်။ နိုင်ငံရေ်မခားတွင် အလုေ်လုေ်ကိုင်ရနသည့် မိသားစုဝင်များွံမှ 
ရငွလွှဲရေးေို့မှုအရေါ် မှီခိုရနရသည့် မိသားစုအများအမေားသည် နိုင်ငံရေ်မခားတွင် အလုေ်အကိုင် 
မရှိဘဲ ေုက္ခရရာက်ရနသည့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များွံသို့ ရငွမေန်ရေးေို့ကကရေါသည်။ ဥေမာ - 
တနသသာရီတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာမှ မိသားစုသည် ၎င်းတို့၏ ကျွဲ/နွားကို ရရာင်းချ၍ 
မရလးရှားတွင် အလုေ်အကိုင်မရှိဘဲ ေုက္ခရရာက်ရနသည့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားမဖစ်ရသာ 
သားမဖစ်သူွံသို့ ရငွမေန်ရေးေို့ခဲ့ရေါသည်။ အလားတူေင် မရကွးတိုင်းရေသကကီးရှိ စစ်တမ်း 
ရမဖကကားသူတစ်ဦး၏ အေိုအရ နိုင်ငံတကာခရီးသွားလာမှုေုိင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များရကကာင့် 
မိသားစုဝင်အား ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားအမဖစ် ေို့ရသည့် မိသားစုများအတွက် အရကကးယူရသည့် 
ေမာဏ ေိုမိုများမေားကကရစဖေီး ၎င်းတို့အရနမဖင့်လည်း မရလးရှား(သို့မဟုတ်) အမခားနိုင်ငံများရှိ 
မိသားစုဝင်များွံသို့ ရငွမေန်ရေးေို့နိုင်ရန် ကျေ်သိန်း ၂၀ ရချးယူရေါသည်။ ရကကးဖမီရကကာင့် 
ဝန်ွုေ်ဝန်ေိုးမဖစ်ရမခင်းနှင့် အရကကးမေန်ေေ်ရန် နိုင်ငံတကာ ရငွလွှဲရေးေို့မှုများ အေင်မရမေ 
မဖစ်ရမခင်းရကကာင့် ဖိအားများမဖစ်ရေါ်ရစဖေီး မိသားစုများအရနမဖင့် အရကကးမေန်ေေ်ရန် အမျ ိုးမျ ိုး 
ရသာ အလုေ်များကို လုေ်ကိုင်ကကရေါသည်။ အလားတူမဖစ်ရေ်များအား ရကျးရွာအများအမေား 
ွံမှ ကကားသိရေါသည်။

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၄ ) 

ရြ်ကဝးကငေလွှဲ 
ကြးြို့မှုမေား 
မရရှိပခင်းကသျာင့် 
ကြျးပမီဝန်ထုြ်ဝန်ြိုး 
ြိုမိုတိုးြေားလာပခင်း။

ရေါ်ဝင်းသည် အသက် ၄၅ နှစ်ရှိဖေီး ကရလး ၃ ဦးရှိရသာ မိခင်မဖစ်၍ ေဲခူးတိုင်းရေသကကီးတွင် 
ရနွိုင်ေါသည်။ ၎င်းတို့မိသားစုတွင် ကိုယ်ေိုင်လယ်ယာရမမ မရှိရသာရကကာင့် သူမနှင့် 
သူမ၏ခင်ေွန်းမဖစ်သူတို့သည် ကျေန်းလုေ်သားများအမဖစ် လုေ်ကိုင်ကကရေါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ 
မဖစ်ေွားမှုမတိုင်မှီကာလတွင် သူမ၏ အကကီးေုံးသားသည် ရေ်ရဝးမှ ရငွလွှဲရေးေို့၍ မိသားစုအား 
ရွာက်ေံ့နိုင်ရန် မရလးရှားနိုင်ငံသို့ ရရှေ့ရမောင်းခဲ့ေါသည်။ ယင်းသို့ သွားရရာက်နိုင်ရန် 
ရေါ်ဝင်းနှင့် သူမ၏ခင်ေွန်းမဖစ်သူတို့သည် ေိုင်ေိုင်မှုေစ္စည်းများကို ရရာင်းချခဲ့ဖေီး ရနိုင်သည့် 
အရင်းအမမစ်မှ ရချးရငွများရယူခဲ့ရေါသည်။ ၎င်း၏သားမဖစ်သူ မရလးရှားနိုင်ငံတွင် စတင် 
အလုေ်လုေ်ဖေီး မကကာမီ မရလးရှားတွင် ကိုဗစ်-၁၉ အစီအစဉ်များ ွုတ်မေန်ခဲ့မခင်းရကကာင့် 
၎င်း၏ သားမဖစ်သူအရနမဖင့် ၎င်း၏အလုေ်ကို ေက်လက်လုေ်ကိုင်နိုင်မခင်း မရှိေါ။

“ကျွန်မသားနဲ့ ဗီေီယိုရကာလ် ရမောတဲ့အချနိ်မှာ သူရမောတာက သူတို့သူရဌးက သူတို့ကို 
အလုေ် လုေ်ခွင့်မမေုရတာ့ဘဲ သူနဲ့ တမခားလူရတွကို အခန်းတစ်ခုမှာွားဖေီး စားစရာရတာ့ 
ရကျွးတယ်လို့ သိရတယ်။ ရနာက်ဖေီး အရမခအရနရတွ မေန်တည်ဖငိမ်သွားမှ အလုေ်မေန် 
လုေ်ခွင့်မေုမယ်လို့ ရမောေါတယ်။ သူ မရလးရှားသွားတုန်းက ယူခဲ့ရတဲ့ အဲ့ေီအရကကးရတွကို 
နည်းအမျ ိုးမျ ိုးနဲ့ မေန်ေေ်ရနရေါတယ်။ ရေးမှရမယ်ေိုရတာ့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ေီလိုေဲ 
ဟိုကေွဲ ေီကိုေေ်၊ ေီကဟာ ဟိုကိုေေ်၊ တချ ို ့ကိုလဲ ေိုင်းရေးဖို့၊ တချ ို ့ရတွကိုကကရတာ့လဲ 
ရှိတာရလးေဲ အရင်ယူွားဖို့ ရတာင်းေန်ရမောရတာရေါ့။”

အကယ်၍ သူမသားအရနမဖင့် အလုေ်မေန်လည်စတင်နိုင်ေါက သူမအရမခအရန မေန်လည် 
အေင်ရမေနိုင်မည်ဟု သူမက ရှင်းမေခဲ့ေါသည်။ “အကယ်၍ ကျွန်မသားအကကီး အလုေ်မေန်စ 
နိုင်ဖေီေိုရင်ရတာ့ ကျွန်မတို့ အသက်ရှူရချာင်မှာရေါ့”
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ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့်  
ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း



ေန်း စစ်ကလ့လာခဲ့သည့် ကျေးရွာမေားေတေျ် ေစားေစာမလုံကလာျ်မှုဆိုသည်မှာ  
 ေဓိျေားပေင့် ဆန်မရရှိနိုင်ပခင်းျို ဆိုလိုြါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးရှိ  

 ရကျးရွာအကကီးအကဲတစ်ဦး၏ ရမောကကားချက်မှာ “ရကျးလက်မှာရနတဲ့သူရတွ 
ကရတာ့ မေဿနာမရှိဘူး၊ ဖမို့ရေါ်နဲ့မတူတာက ေန်ရှိတယ်၊ ေဲရှိတယ်၊ ငါးေိရလး ရှိမယ်ေိုရင် 
အသားငါး မစားရရင်ရနမယ်။ အစားအရသာက်အတွက် ေူစရာမလိုဘူး။” ဧရာဝတီတိုင်း 
ရေသကကီးရှိ ရကျးလက်ရနွိုင်သူတစ်ဦးမှလည်း အလားတူ မှတ်ချက်မေု ရမောကကားခဲ့ေါသည်။ 
“ဖမို့မေမှာေို ေိုက်ေံမရှိဘဲ ရနလို့မရရေမယ့် ရတာမှာကရတာ့ ေိုက်ေံမရှိလဲ ရနွိုင်စားရသာက် 
လို့ရတယ်။ အဲ့ရတာ့ ေိုက်ေံအတွက် မစိုးရိမ်ရဘူးလို့ မမင်တယ်။ ေိုက်ေံမရှိလည်း စားရသာက် 
လို့ရတဲ့ အရနအွားရှိတယ်။ ရွာွဲမှာ အသီးအရွက်ရေါတယ်။ ရှာစားလို့ရတယ်။ အသားငါးလဲ 
ရချာင်းွဲမှာ ရှာစားလို့ရတယ်။ အဓိက ေန်ရှိရနရင်ရဖေီ။ ဖမို့မှာေိုရင် အဲ့လိုရှာစားလို့မရဘူးရလ။”

မည်သို့ြင်ပေစ်ကစ ေင်တာဗေူးကမးပမန်းသည့် ေခေနိ်ျာလတေင် ေစားေစာေူလုံမှုနှင့် စြ်လေဉ်း၍ 
ြူြန်မှု နည်းြါးသျြါသည်။ ရွာရေါင်း ၃၂ ရွာမှ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများ၏ ရမောကကားချက်အရ 
ရကျးရွာမေည်သူများအရနမဖင့် အဓိကကျသည့် စားရသာက်ကုန် မေတ်ရတာက်မည်ကို စိုးရိမ် 
ေူေန်မှု မရှိကကရသာ်လည်း ရွာရေါင်း ၂၄ ရွာ၏ ရမောကကားချက်အရ ယင်းနှင့်စေ်လျဉ်း၍ 
အချ ို ့ရသာ ေူေန်မှုများရှိရကကာင်း သိရေါသည်။ သို့ရသာ် ရွာရေါင်း ၃၆ ရွာမှ ရမဖကကားသူများကမူ 
ရကျးရွာမေည်သူများအရနမဖင့် အစားအစာဝယ်ယူရန် ရငွရကကးလုံရလာက်မှုရှိနိုင်မည်မဟုတ်ဟု 
ေူေန်ကကေါသည်။ ဤစစ်တမ်းရမဖကကားသူများအရနမဖင့် ရဝးလံရခါင်ဖျားသည့် ရကျးရွာများ၌ 
အစားအစာမေတ်ရတာက်မှုမဖစ်ရေါ်မည်ကို ေိုမိုစိုးရိမ်ကကဖေီး ေဋိေက္ခနှင့် သဘာဝရဘး သက်ရရာက် 
ခံရကျးရွာများ၌ အစားအစာဝယ်ယူရန် ရငွရကကးမရှိမည်ကို ေိုမိုစိုးရိမ်ေူေန်ကကေါသည်။

ေစားေစာမလုံကလာျ်မှုနှင့် စြ်လေဉ်းသည့် ြူြန်မှုမေားသည် ကယေုယေေားပေင့် စားကသာျ် 
ျုန်ပြတ်ကတာျ်မည်ျို စိုးရိမ်ပခင်းမေ ိုးမဟုတ်ေဲ ကျေးရွာရှိ ေဓိျ ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်း 
လုြ်ငန်းေမေ ိုးေစားနှင့် စိုျ်ြေ ိုးကရးထုတ်ျုန် ေမေ ိုးေစားကြါ်မူတည်၍ ေမေ ိုးမေ ိုးျေဲပြားမှု 
ရှိသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ဥေမာ-ရာဘာ (သို့မဟုတ်) လက်ဖက် ကဲ့သို့ရသာ စီးေွားမဖစ် 
သီးနှံစိုက်ေျ ိုးသည့် ရကျးရွာများတွင် စေါးစိုက်ေျ ိုးသည့် ရေသခံမိသားစု အလွန်နည်းေါးေါသည်။ 
အေိုေါရကျးရွာများသည် ေန်စေါး ဝယ်ယူရန် ၎င်းတို့၏ စီးေွားမဖစ်သီးနှံများ ရရာင်းချရမှုအရေါ် 
မှီခိုအားွားရေါသည်။ ရရှေ့ရမောင်းရတာင်ယာ (သို့မဟုတ်) အသုံးမေု သစ်ရတာွွက်ကုန်ေစ္စည်း 
ွုတ်လုေ်သည့် ရကျးရွာများတွင် ရကျးရွာ လိုအေ်ချက်အတွက် လုံရလာက်သည့် ေန်စေါး 
ေမာဏမဖည့်ေည်းရရှိရန်မှာ အဓိကေူေန်ရသည့် ကိစ္စရေ်မဖစ်ေါသည်။ ကိုဗစ်မတိုင်မီ အချနိ် 
များက ရကျးရွာမေည်သူများသည် ေန်စေါးဝယ်ယူရန် ရေသတွင်းစိုက်ေျ ိုးသည့် ရတာင်ယာေန် 
နှင့် စိုက်ေျ ိုးရရးွုတ်ကုန်များ ရရာင်းချရမှုအရေါ် မှီခိုအားမေုခဲ့ရေါသည်။

ေကပခခံစားျုန်နှင့် ျုန်ကပခာျ်ြစ္စည်းမေား စုကဆာင်းဝယ်ယူမှု ေြါေဝင် ေထိတ်တလန့်ဝယ်ယူ 
စုကဆာင်းသည့် ေပြုေမူမေားသည် ေစားေစာမလုံကလာျ်မှာျို စိုးရိမ်ြူြန်မှုရှိသျကသျာင်း 
ယူဆနိုင်ြါသည်။ ယင်းနှင့်စေ်လျဉ်း၍ အစားအစာဖူလုံမှုအရေါ် ရရရှည်စိုးရိမ်ေူေန်မခင်း 
မျ ိုးွက် ဝင် ွွက်သွားလာမှု ကန့်သတ်မခင်း (Lock down)၊ စတိုးေိုင်များေိတ်မခင်း၊ ရေးနှုန်း 
မမင့်တက်မခင်း၊ ရေးများသို့ သွားလာနိုင်မှုမရှိမခင်း၊ စသည့်အရမခအရနများအရေါ် ေိုမိုစိုးရိမ် 
ေူေန်မခင်းမဖစ်ရကကာင်း ရကာက်ချက်မေုနိုင်ေါသည်။ ေန်စေါး သိုရလှာင်မွားသည့် မေည်သူ 
များအတွက် စားရသာက်ကုန်များဝယ်ယူရန် ရငွသားလိုအေ်ရသာရကကာင့် အစားအစာအရေါ် 
စိုးရိမ်ေူေန်မှုသည် အများအားမဖင့် အစားအစာ ကုန်ကျစရိတ်များအရေါ် စိုးရိမ်ေူေန်မခင်းသာ 
မဖစ်ေါသည်။ အစားအစာနှင့် စေ်လျဉ်း၍ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများသည် လတ်တရလာအတွက် 
ေူေန်မခင်းမျ ိုးမဟုတ်ဘဲ ကာလလတ်အတွက် ေူေန်မခင်းမျ ိုးမဖစ်ေါသည်။

၃.၆။

အစားအစာ 
ဖူလုံမှု
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ေသျ်ကမေးဝမ်းကျောင်းလုြ်ငန်းမေားနှင့်  
ကရှေ့ကပြာင်းသေားလာပခင်း



မမန် မာနိုင်ငံရှိ ကျေးရွာပြည်သူမေားသည် ပြင်ြရိုျ်ခတ်မှုမေားေကြါ် ကပေရှင်းကဆာင်ရွျ်  
 သည့် နည်းလမ်းေမေ ိုးမေ ိုးရှိသျပြီး ေဓိျေားပေင့် နည်းလမ်းေစီေစဉ် ၃ ခုျို  

 ကတေ့ရှိရြါသည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁) ရငွရချးယူမခင်း၊ (၂) အမခားနည်းလမ်း ဝင်ရငွ 
အရင်းအမမစ်များ ရှာရဖွမခင်း (၃) အသုံးစရိတ်ရလှော့ချမခင်း စသည်တို့မဖစ်ေါသည်။ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ 
မတိုင်ခင်အွိ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုရောင်ရွက်ခဲ့ရသာ ရကျးရွာများတွင် အကျေ်အတည်းကာလ၏ 
စီးေွားရရးရာသက်ရရာက်မှုများကို ကကုံရတွ့ခံစားခဲ့ရရသာ်လည်း စစ်တမ်းရမဖကကားသူအများစု၏ 
ရမောကကားချက်အရ ၎င်းတို့သည် အနည်းေုံး ရရတိုကာလအားမဖင့် ၎င်းတို့၏ ေုံမှန်ရနွိုင်မှု 
ဘဝအရေါ် ကကီးမားမေင်းွန်သည့် သက်ရရာက်မှုမရှိရစဘဲ အကျေ်အတည်းအရမခအရနကို 
ကိုင်တွယ်ရမဖရှင်းနိုင်ကကရကကာင်း သိရှိရေါသည်။ 

၄ အခက်အခဲဖြေရှင်းမှု 
နည်းလမ်းများ

စာမေျ်နှာ ၂၆-၃၆

ေချ်ေခဲကပေရှင်းမှု နည်းလမ်းမေား
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မမန် မာနိုင်ငံရှိ ကျေးရွာပြည်သူမေားေတေျ် ကငေကသျးေျေြ်ေတည်းျို ကပေရှင်းရန်  
 ေသုံးပြုသည့် ေစဉ်ေဆျ်နည်းလမ်းမှာ ကငေကခေးယူပခင်းနှင့် ြိုင်ဆိုင်မှုြစ္စည်းမေား  

 ကြါင်နှံပခင်း တို့ပေစ်ြါသည်။၁၁ အေိုေါနည်းလမ်းများသည် လယ်ယာလုေ်ငန်းနှင့် 
အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုေ်ငန်းများ ွိန်းသိမ်းလုေ်ရောင်ရာတွင်လည်း အရမခခံကျသည့် 
နည်းလမ်းမဖစ်ေါသည်။ ရတာင်သူများသည် သီးနှံစိုက်ေျ ိုးမခင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းမခင်းများ လုေ်ရောင် 
ရန် ရငွရချးယူရလ့ရှိကကဖေီး သီးနှံများရရာင်းချဖေီးေါက ယင်းအရကကး မေန်ေေ်ကကေါသည်။ 
ကယားမေည်နယ်ရှိ စစ်တမ်းရမဖကကားသူတစ်ဦး၏ရမောကကားချက်မှာ “အရကကးနဲ့ေဲ ေုံမှန်လည်ေတ် 
ရနရတာေါေဲ”ဟူ၍ မဖစ်ေါသည်။ သို့ရာတွင် စီးေွားရရးအရမခအရနများ ေိုမိုေိုးရွားလာမခင်း 
(သို့မဟုတ်) ရကကးယူ-ရိတ်သိမ်း-မေန်ေေ် လုေ်ရောင်မှု ဟန်ချက်ေျက်သည့် အရမခအရနမျ ိုးတွင် 
လက်ရှိ ရကကးဖမီများကို မေန်ေေ်ရန် ေိုမိုရချးငှားရဖေီး ရန့စဉ် ရငွလည်ေတ်မှု ရလျာ့နည်းမခင်းကို 
မဖည့်ေည်းနိုင်ရန် ရကကးသစ်ရယူမခင်းရကကာင့် တစ်ခါတစ်ရံ ရကျးရွာမေည်သူများသည် 
တင်းကျေ်သည့် ဖမီရှင် ရေးကွက်မျ ိုးနှင့် ကကုံရတွ့ရေါက ေိုမိုေုက္ခရရာက်ကကရေါသည်။ ကေ်ရရာဂါ 
စတင်သည့်အချနိ်မှ စ၍ ယင်းကဲ့သို့ရသာ အရမခအရနများကို ေန်းစစ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရကျးရွာ 
တွင် သိသာရေါ်လွင်စွာ ရတွ့ရေါသည်။

အကျပ်အတည်းကာလမတိုင်မီ ရယူခဲ့သည့်ချေးငွေများ 
ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် အခက်အခဲ
ကျေးရွာျိုယ်စားလှယ်မေား၏ ကပြာသျားခေျ်ေရ ေကသးစားကခေးကငေလုြ်ငန်းေုြ်စုမေားမှ 
ကခေးကငေပေင့် မလုံကလာျ်ပခင်း (သို့မဟုတ်) ယင်းနှင့်စြ်လေဉ်းသည့် စည်းျမ်းသတ်မှတ်ခေျ်မေား 
ချ်ခဲပခင်းတို့ကသျာင့် ကငေကသျးလိုေြ်ခေျ်မေား ပေည့်ဆည်းနိုင်ရန် ကျေးရွာပြည်သူမေားသည် 
ကနရာေမေ ိုးမေ ိုးမှ ကခေးကငေရယူသျကလ့ရှိသည်။ ွို့မေင် အများအားမဖင့် အရသးစားလုေ်ငန်းအုေ်စု 
များမှ ရချးရငွများကို အစေိုင်းတွင် လုေ်ငန်းရင်းနှီးမမှုေ်နှံမှုအတွက်မဖစ်ရသာ်လည်း ရနာက်ေိုင်းတွင် 
ကျေန်းလုေ်သားများအတွက်အေါအဝင် ရနအိမ်မေုမေင်မွမ်းမံမခင်းကဲ့သို့ရသာ အမခားသုံးစွဲမှုများ 
အတွက် အာမခံေစ္စည်းမေါဝင်ဘဲ မဖည့်ေည်းရေးကကေါသည်။ ယင်းသို့ရသာ နည်းလမ်းများသည် 
ရရာဂါမဖစ်ေွားမှုမတိုင်မီ ရကျးရွာအများအမေားရှိ မိသားစုများ၏ ရငွရကကးခိုင်မာမှုအရေါ် 
များစွာ ွိခိုက်မှု ရှိေါသည်။ ရခိုင်မေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာမှ ရကျးရွာအကကီးအကဲတစ်ဦး၏ 
ရမောကကားချက်မှာ - “အရသးစားရချးရငွလုေ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ မန်ရနဂျာတစ်ရယာက်က ရွာွဲမှာ 
ရချးရငွရတွ လာရရာက်ရချးရေးလိုရကကာင်း လာရမောတယ်။ နီးစေ်ရာရွာရတွမှာ ရချးရငွရတွ 
ရချးဖေီး ေုက္ခရရာက်ရနကကတဲ့သတင်းရတွလည်း ကကားရနရရတာ့ လာမရချးဖို့ ေိတ်လိုက်တယ်။ 
ရန့စဉ်ဝင်ရငွ မရှိကကရတာ့ ေုက္ခရရာက်နိုင်တယ်။”

ဧရာဝတီတိုင်းကေသကျီးမှ ကျေးရွာေကျီးေျဲတစ်ဦးမှလည်း ကောျ်ြါေတိုင်း ေဓိျထား 
ကပြာခဲ့ြါသည်။ 

“ငွေချေးရတာသာလွယ်တာ ပြန်ဆပ်ဖို့ကျတော့ သိပ်ခက်ပါတယ်။” 

၄.၁။

ငွေချေးယူခြင်း

၁၁  ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် GIDRR ၂၀၁၄ ၏ “Another Nargis Strikes Everyday - နာဂစ်အလွန် ၅ နှစ်တာကာလ လူမှုသက်ရရာက်မှုများ
ရလ့လာေန်းစစ်မှု၊ ဝါရှင်တန်ေီစီ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်

ေချ်ေခဲကပေရှင်းမှု နည်းလမ်းမေား
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စီးေွားရရး အကျေ်အတည်းမှု မမန်ေန်စွာမဖစ်ရေါ်လာသည့်ရနာက်ေိုင်း ၅၂ ရွာအနက် ၃၁ ရွာရှိ 
ရကျးရွာမေည်သူများသည် အကျေ်အတည်းကာလမတိုင်မီ ရယူခဲ့သည့်ရချးရငွများ မေန်ေေ်ရန် 
အခက်အခဲ ေိုမိုကကုံရတွ့ရနရဖေီး (အတိုးနှင့်အရင်း)၊ ရကျးရွာ ၁၇ ရွာတွင်မူ မူလအတိုင်း 
အခက်အခဲများသာ ရှိေါသည်။ (ဇယား-၆)

ယင်းသို့ ေချ်ေခဲပေစ်ရသည့် ေကသျာင်းရင်းမေားသည် ဆန်းစစ်ကလ့လာခဲ့သည့် ကျေးရွာမေား 
ေားလုံးတေင် ေမေားေားပေင့် တူညီသျြါသည်။ ၄င်းတို့မှာ - ရုတ်တရက် အလုေ် (သို့မဟုတ်) 
ဝင်ရငွေုံးရှုံးမခင်းနှင့် ရေ်ရဝးမှ ရငွလွှဲရေးေို့မှုများ ရုတ်တရက်ကျေင်းမခင်း စသည်တို့မဖစ်ေါသည်။ 
ွို့အမေင် ရှမ်းမေည်နယ်ရမမာက်ေိုင်း ရကျးရွာတစ်ရွာ၏အရမခအရနကဲ့သို့ရသာ နိုင်ငံရေ်မခားရှိ 
ရေွမျ ိုးများွံမှ ရငွလွှဲရေးေို့မှု ေက်လက်ရရှိရနသည့် ရကျးရွာမေည်သူများအရနမဖင့် ကကုံရတွ့ 
ရနရသည့် အမခားမေဿနာရှိေါသည်။ ယင်းမှာ ကျေ်ရငွနှင့် ယွမ်ရငွအကကား ရငွတန်ဖိုး အတက် 
အကျများရကကာင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ရငွလွှဲရေးေို့မှုများအတွက် ရငွလဲလှယ်နှုန်းွားအရ ေုံမှန်ွက် 
ရလျာ့နည်းသည့် ေမာဏသာရရှိကကေါသည်။

ကငေကခေးကြးသည့်ပမီရှင်မေားသည် ကခေးကငေပြန်လည်ကြးဆြ်မှုဆုိင်ရာပြဿနာမေားျို နည်းလမ်း 
ေမေ ိုးမေ ိုးပေင့် တုံ့ပြန်ကပေရှင်းသျြါသည်။ ရကျးရွာအမျ ိုးမျ ိုးရှိ အချ ို ့ရသာ အရသးစားရချးရငွ 
လုေ်ငန်းအုေ်စုများသည် ရကျးရွာမေည်သူများအတွက် ယာယီစိတ်သက်သာမှု ရရှိရစရန် 
အရကကးေေ်ရမည့် အချနိ်ကာလကို တိုးမမှင့်သတ်မှတ်ရေးခဲ့ေါသည်။ သို့ရသာ် ဧရာဝတီနှင့် 
ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးများရှိ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုရောင်ရွက်ခဲ့သည့် ရကျးရွာများတွင်မူ အလားတူ 
လုေ်ငန်းအုေ်စုများသည် သည်းခံရစာင့်ေိုင်းရေးမခင်း၊ ရက်တိုးမမှင့်သတ်မှတ်ရေးမခင်း (သို့မဟုတ်) 
အရကကးေေ်ရမည့်အချနိ်ကာလ ရရှေ့ေိုင်းမခင်းများရောင်ရွက်ရေးမခင်း မရှိခဲ့ေါ။ ဥေမာအားမဖင့် 
မွန်မေည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာများ၌ ရက်တိုးမမှင့်သတ်မှတ်ရေးမခင်းကို 
ကာလတိုအရနမဖင့် ရောင်ရွက်သည်ဟု ယူေနိုင်ေါသည်။ ေဲခူးတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာ 
ကဲ့သို့ရသာ အမခားအရမခအရနများတွင် အရကကးမေန်ေေ်ရမည့်အချနိ်သည် သီးနှံစိုက်ေျ ိုးရာသီ 
အစနှင့် ကကုံကကိုက်တိုက်ေိုင်သမဖင့် ရတာင်သူများအကကား မတည်ရငွလိုအေ်ချက် ေိုမိုမမင့်မား 
လာခဲ့ဖေီး ၎င်းတို့အရနမဖင့်လည်း မမန်မာစိုက်ေျ ိုးရရးဖွံ့ဖဖိုးမှုဘဏ် MADB မှ အတိုးနှုန်းသက်သာ 
သည့် ရချးရငွရကကးကျန်ရှိသူများ မဖစ်ကကေါသည်။

ေလေန်ေမင်းေချ်ေခဲရှိ

ြုံမှန်ေချ်ေခဲရှိ

ေချ်ေခဲနည်းြါး

ကခေးကငေကြျးဆြ်ရန် 
ေတေျ် ေချ်ေခဲ 
ရှိကနသည့် ကျေးရွာမေား 
ေကရေတေျ်

၃၁

၁၇
၂

ဇယား  -  ၆

ေချ်ေခဲကပေရှင်းမှု နည်းလမ်းမေား
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ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၅ ) 

ေကြျးမဆြ်နိုင်၍ 
တိမ်းကရှာင်ပခင်း

ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးအတွင်းရှိ ရရှေ့ရမောင်းရနွိုင်လုေ်ကိုင်မှု များမေားရသာ ရကျးရွာ 
တစ်ရွာတွင် မိသားစု ၆ စုသည် မိသားစုဝင်များအား နိုင်ငံရေ်မခားသို့ ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားအမဖစ် 
ေို့လွှတ်နိုင်ရန် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် အမခားမိသားစုအများစုနှင့်အတူ အရသးစားရချးရငွ 
လုေ်ငန်းအုေ်စုများမှ အဖွဲ့လိုက် ရချးရငွွုတ်ယူခဲ့ကကေါသည်။ သို့ရာတွင် ရုတ်တရက် 
ရေ်ရဝးမှ ရငွလွှဲရေးေို့မှုများမရရိှမခင်းရကကာင့် အရကကးမေန်မေေ်နိုင်သည့် အရမခအရန ကကုံရတွ့ 
ကကရေါသည်။ ရချးရငွအုေ်စုမှ အရကကးမေန်ရတာင်းသည့်အခါ မေန်ေေ်ရန် ရငွရကကးမရှိသမဖင့် 
အေိုေါမိသားစု ၆ စုသည် အရကကးမေန်ေေ်ရမည့်အရရးမှ လွတ်ရမမာက်ရန် ၎င်းတို့ရကျးရွာမှ 
ရန်ကုန်ဖမို့၊ လှိုင်သာယာဖမို့နယ်သို့ တိမ်းရရှာင်ခဲ့ကကေါသည်။ ရချးရငွအုေ်စုတွင် ေါဝင်သည့် 
အမခားမိသားစုဝင်များသည် အုေ်စုတစ်စုလုံးအရနမဖင့် ရကကးဖမီမေန်ေေ်ရန် ေျက်ကွက်ေါက 
အနာဂတ်တွင် အမခားရချးရငွများအတွက် ေိတ်ေင်ခံရမည့် အလားအလာများရကကာင့် ၎င်းတို့ 
အားလုံး မေန်ေေ်ရမည့် ရငွေမာဏ မေည့်မီရစရန် မဖည့်ေည်းကကရေါသည်။

ချေးငွေအသစ်များရယူခြင်း
ဝင်ကငေနှင့် ရြ်ကဝးကငေလွှဲကြးြို့မှုမေားမှ ကငေကသျးလိုေြ်ခေျ် ပေည့်ဆည်းနိုင်ရန် ကျေးရွာပြည်သူ 
ေမေားေပြားသည် ေျေြ်ေတည်း ကပေရှင်းနိုင်ကရးေတေျ် ကခေးကငေေသစ်ရယူရန် ကျိုးစားခဲ့ 
သျကသျာင်း ကျေးရွာ ၄၉ ရွာေနျ် ၃၆ ရွာရှိ ကျေးရွာကခါင်းကဆာင်မေားမှ ကော်ပြခဲ့သျြါသည်။ 
အများအားမဖင့် နွမ်းေါးသည့် ရမမယာမဲ့လုေ်သားများသာမက ရနရေ်သို့မေန်လာသည့် ရရှေ့ရမောင်း 
လုေ်သားများသည် အရမခခံစားကုန်နှင့် အစားအစာများ ဝယ်ယူရန် ရငွရချးယူကကေါသည်။ 
ေန်းစစ်ရလ့လာမှု ရောင်ရွက်ခဲ့သည့် ရဘးအန္တရာယ်သက်ရရာက်မှု ခံစားရရသာ ရကျးရွာများ 
အားလုံးတွင် ရကျးရွာမေည်သူများသည် ရချးရငွအသစ်ယူခဲ့ရရသာ်လည်း ရယဘုယျအားမဖင့် 
ရဘးအန္တရာယ်သက်ရရာက်မှု မခံစားရရသာ ရကျးရွာများ၏ ၃ ေုံ ၂ ေုံခန့်တွင်သာ ယင်းသို့ရချးရငွ 
အသစ်ရယူရရကကာင်း သိရေါသည်။ ၎င်းရတွ့ရှိချက်အရ ရဘးအန္တရာယ် ကျရရာက်လွယ်သည့် 
ရကျးရွာများ၌ အစားအစာဝယ်ယူရန် ရငွရကကးလုံရလာက်မှု အရမခအရနနှင့် စီးေွားရရး 
အကျေ်အတည်းများအရေါ် စိုးရိမ်ေူေန်မှုမမင့်မားမခင်း၏ အကျ ိုးရလေ်အမဖစ် သတ်မှတ်နိုင်ေါသည်။

ေထူးသပေင့် နေမ်းြါးသည့်ပြည်သူမေားသာမျ ကနရြ်ကရှေ့ကပြာင်းလုြ်သားမေားေတေျ် ဆန်းစစ် 
ကလ့လာမှုကဆာင်ရွျ်ခဲ့သည့် ကျေးရွာမေားေသျား မသျာခဏကတေ့ရှိရသည့် ကငေကခေးယူသည့် 
နည်းလမ်းမှာ ကျေးရွာဆိုင်ြိုင်ရှင်မေားထံမှ ြစ္စည်းမေား ေကြျးပေင့် ဝယ်ယူပခင်းပေစ်ြါသည်။ 
ရယဘုယျရတွ့ရသည့် အစီအစဉ်မှာ အရကကးယူသူများသည် ၎င်းတို့လုေ်ငန်းများ မေန်လည် 
စတင်နိုင်ေါက အေိုေါအရကကးများ မေန်ေေ်ရမည်ေိုသည့် အချက်မဖစ်သည်။ အတိုးနှုန်းွားများ 
အရနမဖင့် တစ်ေိုင်နှင့်တစ်ေိုင် ကွဲမေားမှုရှိဖေီး အချ ို ့ရသာ ေိုင်ေိုင်ရှင်များမှ အတိုးနှုန်း မေါဘဲ 
အရကကးမဖည့်ေည်းရေးရသာ်လည်း ေဲခူးတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ေိုင်ေိုင်ရှင် 
တစ်ဦးသည် ေုံမှန် ၂၀၀၀၀ ကျေ်မဖင့် ရရာင်းချသည့် ေန်အိတ်ကို ၃၅၀၀၀ ကျေ်ရယူရကကာင်း 
သိရှိရေါသည်။

ကျေးရွာျိုယ်စားလှယ်မေား၏ ကပြာသျားခေျ်ေရ ေျယ်၍ ပေစ်နိုင်ြါျ ကျေးရွာပြည်သူမေား 
သည် ေတိုးနှုန်းနည်းြါးသည့် ေကသးစားကငေကခေးလုြ်ငန်းေုြ်စုမေားျို ြိုမိုလိုလားသျြါသည်။ 
သို့ရသာ် ရကျးရွာမေည်သူအများအမေားသည် လက်ရှိအရင်ရကကးဖမီများရေးေေ်ရန် ေျက်ကွက် 

ေချ်ေခဲကပေရှင်းမှု နည်းလမ်းမေား

စာမေျ်နှာ -  29



မခင်းရကကာင့် အကန့်အသတ်များရှိရနဖေီး ရငွရကကးအရင်းအမမစ်အသစ်ရရှိနိုင်ရန် ကန့်သတ်ချက် 
များရှိေါသည်။ အေိုေါ အရမခအရနမျ ိုးတွင် ရကျးရွာများသည် အရရးကကီးသည့် ွေ်ရောင်း 
ရငွရကကးရရှိနိုင်ရန် တရားဝင်မဟုတ်ရသာ (အရေ်ွဲမှ) ရငွရချးငှားသူများွံမှ ရယူကကေါသည်။ 
အာမခံေစ္စည်းေါဝင်ေါက လစဉ်အတိုးနှုန်းမှာ ၃% ခန့်သာ ရှိနိုင်ရသာ်လည်း အများအားမဖင့် 
၅-၁၀% ခန့်ရေးကကရေါသည်။ အတိုးနှုန်းရလျာ့နည်းရစရန် ရကျးရွာမေည်သူများသည် တစ်ခါတစ်ရံ 
ရရှေ၊ ရငွေစ္စည်းများနှင့် ရမာ်ရတာ်ေိုင်ကယ်ကဲ့သို့ရသာ ေစ္စည်းများကို ရေါင်နှံကကရေါသည်။ 
အရေါင်ခံေစ္စည်း (သို့မဟုတ်) အာမခံွားနိုင်သည့် အမခားေစ္စည်းများမေါဝင်ေါက တရားဝင် 
မဟုတ်ရသာ ရငွရချးငှားသူများ တွက်ယူရသာ အတိုးနှုန်းွားမှာ တစ်လလှေင် ၁၅-၂၀%အွိ 
မမင့်မားနိုင်ေါသည်။

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၆ ) 

ေကြျးတင်ခဲ့ရသည့် 
ေကသးစား စီးြေားကရး 
လုြ်ငန်းတစ်ခု

ရေါ်မမသည် တနသသာရီတုိင်းရေသကကီးတွင် ရနွုိင်၍ အသက် ၅၃ နှစ်ရိှဖေီး လွန်ခ့ဲသည့် ၁၈ နှစ် 
ခန့်မှစ၍ မုေိုးမတစ်ဦးအမဖစ် ရေ်တည်ခဲ့ရေါသည်။ သူမသည် ရကျးရွာဘတ်စ်ကားဂိတ်၌ 
မနက်ေိုင်းတွင် မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ရခါက်ေွဲ ရရာင်းချမခင်း၊ ညရနေိုင်းတွင် ွားဝယ်ရိုးရာ 
မုန့်များရရာင်းချမခင်းမဖင့် သူမ မိသားစုအတွက် ေံ့ေိုးရွာက်ေံ့ရေါသည်။ ၎င်းလုေ်ငန်းသည် 
သူမမိသားစု၏ ေင်မဝင်ရငွလုေ်ငန်း မဖစ်ေါသည်။ သူမခင်ေွန်း ကွယ်လွန်ဖေီးရနာက် သား ၁ ဦး၊ 
သမီး ၂ ဦးနှင့်အတူ ရနွိုင်ေါသည်။ သူမ၏ အကကီးေုံးသား၊ အငယ်ေုံးသမီးနှင့် ၎င်းတို့၏ 
သားသမီးများသည် စီးေွားရရးအရ သူမအရေါ် မှီခိုရနရေဲ မဖစ်ေါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ မဖစ်ေွားမှုမတိုင်မီကာလများ၌ ရကျးရွာဘတ်စ်ကားဂိတ်သည် အလွန်စည်ကား 
ခဲ့ဖေီး ရေါ်မမ၏ ရန့စဉ်ဝင်ရငွမှာ ၇၀၀၀၀-၈၀၀၀၀ ကျေ်ခန့် ရှိေါသည်။ သို့ရသာ် အစားအစာ 
ရရာင်းချသည့် ေိုင်များ၌ ေိုင်ွိုင်စားသုံးမှုနှင့် စေ်လျဉ်း၍ ကေ်ရရာဂါေိုင်ရာ ကန့်သတ် 
ချက်များ ွုတ်မေန်မခင်းနှင့် ခရီးသွားလာမှုေိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များရကကာင့် ခရီးသွား 
အရရအတွက် ကျေင်းခဲ့မခင်းရကကာင့် သူမေိုင်၏ ရရာင်းအား အလွန်အမင်းကျေင်းခဲ့ေါသည်။ 
ယင်းသို့ရရာင်းအားကျေင်းခဲ့မခင်းရကကာင့် ရေါ်မမသည် စီးေွားရရးကို ၂ လခန့် ရေ်နားခဲ့ေါသည်။ 
ယင်းကာလအတွင်း သူမစီးေွားရရးအတွက် ရယူခဲ့သည့် ရကကးဖမီများ မေန်လည်ရေးေေ်ရန်နှင့် 
ေိုင်ေိတ်ွားသည့်ကာလအတွင်း ရငွရကကးမလုံရလာက်မှု မဖည့်ေည်းနိုင်ရန် လတ်တရလာ 
ရချးယူွားသည့် ရချးရငွများအတွက် အရကကးေေ်နိုင်ရန် ရုန်းကန်ခဲ့ရေါသည်။ သူမအရနမဖင့် 
မိတ်ရေွများွံမှ ရငွရချးယူရန် အခက်အခဲမရှိရသာ်လည်း ရရရှည်အတွက် စိတ်ေူေန်ရနရ 
ေါသည်။ “သူများလို စုရောင်းတာရလး ွုခွဲရရအာင်လဲ ကိုယ့်မှာက ရယာကျ်ားေုံးဖေီး 
ကတည်းက ရုန်းကန်လာရတာေိုရတာ့ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မရှိဘူးရယ်။”

ေိုင်ေိုင်ရှင်တစ်ဦးအရနမဖင့် သူမသည် အစိုးရ၏ ေံ့ေိုးကူညီမှုရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်နှင့် 
မကိုက်ညီသလို သူမ၏ စီးေွားရရး ရေ်ေိုင်းွားသည့်ကာလအတွင်း အစိုးရွံမှ ေံ့ေိုးသည့် 
ရငွသားရွာက်ေံ့ရကကး (သို့မဟုတ်) စားရသာက်ကုန်များရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်နှင့်လည်း 
ကိုက်ညီမခင်းမရှိေါ။ ရေါ်မမရမောကကားသည့်အချက်မှာ- “ကျွန်မအတွက်ကရတာ့ အရွာက်အေံ့ 
ရသည်မဖစ်ရစ၊ မရသည်မဖစ်ရစ မိသားစုစားဝတ်ရနရရးအတွက် ရငွရချးဖေီး ကိုယ်တိုင်ရမဖရှင်း 
ရနရေါတယ်။ ေါေဲတတ်နိုင်ေါတယ်။” လတ်တရလာတွင် ရခါက်ေွဲနှင့် မုန့်ေဲသရရစာ 
ရရာင်းချမခင်းသည် ယခင်ရလာက် အမမတ်အစွန်းမရရှိရသာ်လည်း ရေါ်မမအရနမဖင့် အရမခအရန 
တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစရန် ေုရတာင်းလျက်ရှိဖေီး သို့မှသာ သူမ၏အရကကးများ မေန်လည် 
ရေးေေ်နိုင်မည်မဖစ်သည်။

ကျေးရွာ ၃၅ ရွာ ေနျ် ၂၂ ရွာရှိ ကျေးရွာပြည်သူမေားသည် ကခေးကငေေသစ်ရရှိရန် ကျိုးြမ်းသျ 
ရပြီး ကျေးရွာေကျီးေျဲမေား၏ ကော်ပြခေျ်ေရ ကျေးရွာပြည်သူမေားေကနပေင့် ကငေကခေးငှားရန် 
ကျီးမားသည့် ေချ်ေခဲ တစ်စုံတစ်ရာမရှိကသျာင်း သိရြါသည်။ သို့ရသာ် ရေးနှင့် ရဝးကွာသည့် 

ေချ်ေခဲကပေရှင်းမှု နည်းလမ်းမေား

စာမေျ်နှာ -  30



ရနရာများအရနမဖင့်မူ အခက်အခဲေိုမိုများမေားေါသည်။ အဘယ်ရကကာင့်ေိုရသာ် ခရီးသွားလာမှု 
ေိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များရကကာင့် ရကျးရွာမေင်ေတွင် အရမခစိုက်သည့် အရသးစားရငွရချး 
လုေ်ငန်းလုေ်ကိုင်သူများနှင့် ေုဂ္ဂလိက ရငွရချးငှားသူများအတွက် စီးေွားရရးနှင့် ရငွရချးလုေ်ငန်း 
အလို့ငှာ ရဝးလံသည့်ရကျးရွာများသို့ လာရရာက်ရန် အခက်အခဲရှိမခင်းရကကာင့် မဖစ်နိုင်ေါသည်။

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၇ ) 

ပမင့်မားသည့် 
ေတိုးနှုန်းပေင့် 
ကငေကခေးယူရန်မှတစ်ြါး 
ေပခားကရွးခေယ်မှု 
မရှိပခင်း

ရေါ်ခိုင်ခိုင်သည် အသက် ၅၅ နှစ်ရှိဖေီး သူမ၏ခင်ေွန်းမှာ အသက် ၇၀ မဖစ်ေါသည်။ ၎င်းတို့ 
နှစ်ဦးစလုံးမှာ ကျန်းမာရရးရကာင်းမွန်မခင်းမရှိကကဘဲ နှစ်စဉ်စားဝတ်ရနရရးလိုအေ်ချက ်
အတွက် သမီးတစ်ဦး၏ လုေ်ခရကကးရငွအရေါ်မှီခိုကကရေါသည်။ အေိုေါသမီး၏ခင်ေွန်း ေုံးေါး 
ဖေီးရနာက် သူမနှင့် သူမ၏ကရလးငယ်များသည် ရေါ်ခိုင်ခိုင်ွံတွင် ရမောင်းရရှေ့ရနွိုင်ေါသည်။

ရေါ်ခိုင်ခိုင်၏သမီးသည် ရတာင်ငူဖမို့ရှိ စားရသာက်ေိုင်တစ်ေိုင်၌ စားဖိုရောင် အကူဝန်ွမ်း 
အမဖစ် အလုေ်လုေ်ဖေီး တစ်လလှေင် ကျေ်တစ်သိန်းတစ်ရသာင်းခန့် ရရှိေါသည်။ သူမသည် 
ကျေ်တစ်ရသာင်းခန့်ကိုသာ ကိုယ်ေိုင်သုံးရငွအမဖစ် ချန်ွားဖေီး ကျန်သည့်လစာများကို 
မိဘများွံသို့ ရေးေို့ရလ့ရှိေါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရကကာင့် စားရသာက်ေိုင်များ ေိတ်သိမ်းဖေီး 
ရနာက်ေိုင်းတွင် မိသားစုစားဝတ်ရနရရးအတွက် အခက်အခဲများ ကကုံရတွ့လာရေါသည်။

စားရသာက်ေိုင်မေိတ်မီကာလက ရေါ်ခိုင်ခိုင်သည် မိသားစုအတွက် သူမစုရောင်းရငွများကို 
ွုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့ေါသည်။ သူမသည် ရငွမရချးငှားရရစရန် တတ်နိုင်သမှေ ကကိုးေမ်းခဲ့ရသာ်လည်း 
စားရသာက်ေိုင်မှာ ေက်လက်ေိတ်ွားေဲမဖစ်ရသာရကကာင့် ရငွရချးယူမခင်းသည်သာ တစ်ခု 
တည်းရသာ ရရွးချယ်စရာ နည်းလမ်းမဖစ်လာခဲ့သည်။ သူမွံတွင် အရေါင်ေစ္စည်းအမဖစ် 
အသုံးမေုနိုင်မည့် ေစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိမခင်းရကကာင့် ၎င်းရချးရငွအတွက် အတိုးနှုန်းမှာ 
တစ်လလှေင် ၂၀% ရေးရေါသည်။ သူမ ရချးယူသည့် ရငွေမာဏမှာ တစ်သိန်းမဖစ်ရသာရကကာင့် 
အရကကးမေန်ေေ်နိုင်ရန် လစဉ် တစ်ရသာင်းနှစ်ရွာင်ကျေ်မဖင့် ၁၀ လ အရကကးမေန်ေေ်ရနရ 
ေါသည်။ သူမ၏ရမောကကားချက်မှာ - “အရကကးကင်းတဲ့ဘ၀နဲ့ရနချင်ခဲ့ရသာ်လည်း အဲလိုမရနနိုင် 
ခဲ့ေါဘူး။ သူတို့ရမောတာကရတာ့ ကျွန်မသမီးက ေီလကုန် အလုေ်ရမယ်ရမောတာေဲ။ ေီရတာ့ 
အဲ့အချနိ်ရလာက်မှေဲ အရကကးမေန်ေေ်နိုင်မှာေါ။”

အကြွေးပမာဏများပြားလာခြင်း
ကျေးရွာျိုယ်စားလှယ်မေား၏ ေျဲခတ်ကပြာသျားခေျ်ေရ ဆန်းစစ်ကလ့လာခဲ့သည့် ကျေးရွာ 
၅၆ ရွာ ေနျ် ေနည်းဆုံး ၅၄ ရွာတေင် ကျေးရွာပြည်သူမေား ေကြျးတင်မှု ြိုမိုတိုးြေား 
မေားပြားလာကသျာင်း သိရြါသည်။ အများေုံးသက်ရရာက်မှု ခံစားရသည့်အုေ်စုမှာ ကျေန်း 
လုေ်သားများမဖစ်ဖေီး ရွာရေါင်း ၃၇ ရွာတွင် ၎င်းတို့အရနမဖင့် ေိုမိုေိုးရွားစွာ ကကုံရတွ့ရနရကကာင်း 
သိရေါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံရကျးလက်ရေသရှိ ရကကးဖမီအရေါ် စီမံခန့်ခွဲသည့် ရယဘုယျနည်းလမ်းမှာ 
အတိုးနှုန်းနည်းသည့် အရကကးမေန်ေေ်နိုင်ရန် အတိုးနှုန်းများသည့်ရနရာမှ ရငွွေ်မံ ရချးယူမခင်း 
မဖစ်သည်။ ရကျးရွာမေည်သူများသည် ယင်းသို့ အတိုးနှုန်းနည်းေါးသည့် ရချးရငွမေန်ေေ်ရန် 
ေျက်ကွက်ေါက ရနာက်တစ်ကကိမ် မေန်လည်ရချးခွင့်မရရှိရတာ့မည်ကို စိုးရိမ်ရသာရကကာင့် ယင်းသို့ 
ေျက်ကွက်မှုမမဖစ်ရစရန် အတိုးနှုန်းများသည့် ရချးရငွွုတ်ယူ၍ ရမဖရှင်းရရကကာင်း သိရေါသည်။
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ဆန်း စစ်ကလ့လာခဲ့သည့် ကျေးရွာမေားေားလုံးနီးြါးတေင် ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လေထိ  
 ေကပခေကနမေားေရ စီးြေားကရးေကပခေကန ြိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ကသာ်လည်း 

  ကျေးရွာကခါင်းကဆာင်မေား၏ ကော်ပြခေျ်ေရ ကျေးရွာကြါင်း ၂၀ ခန့်ရှိ ကျေးရွာ 
ပြည်သူမေားသည် ဝင်ကငေရနိုင်မည့် ေပခားနည်းလမ်းရှာကေေပခင်းပေင့် ေျေြ်ေတည်း ကပေရှင်းရန် 
သိသိသာသာကဆာင်ရွျ်ပခင်းမေ ိုး မရှိကသးကသျာင်း သိရြါသည်။ ကျန်ရှိသည့် ရကျးရွာ ၃၆ ရွာ 
အတွက် အဓိကရမဖရှင်းရောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းများမှာ စုရောင်းရငွအသုံးမေုမခင်း (၁၈ ရွာ)၊ 
ရမမ မဟုတ်သည့် အမခားေိုင်ေိုင်မှုေစ္စည်း (အွူးသမဖင့် ရရှေွည်ေစ္စည်း) ရေါင်နှံ (သို့မဟုတ်) 
ရရာင်းချမခင်း (၁၅ ရွာ) စသည်တို့မဖစ်ေါသည်။ ၎င်းကာလအေိုင်းအမခားတွင် ေန်းစစ်ရလ့လာမှုအရ 
ကျေန်းလုေ်သားများအတွက် အလုေ်အကိုင်မရှိမခင်း၊ အလုေ်သမားခအတွက် ရေးရန်ရငွမရှိမခင်း 
စသည့်အချက်များရကကာင့် လုေ်သားရေးကွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးတွင် မေဿနာရေ်များ 
မဖစ်ရေါ်ရစဖေီး အတန်အသင့်ကျယ်မေန့်ရသာ ကကိုးေမ်းအားွုတ်မှုများအရနမဖင့် အလုေ်ချနိ်ေိုမို 
လုေ်ကိုင်ကကမခင်း၊ အလုေ်အကိုင်ရမောင်းလဲမခင်း (သို့မဟုတ်) ရမမယာ ရေါင်နှံရရာင်းချမခင်းစသည့်
အရမခအရနများကို ရတွ့ရှိရေါသည်။

ကနထိုင်ရာကျေးရွာသို့ပြန်လာပြီး ေလုြ်ေျိုင်ရှိရာကနရာသို့ ပြန်မသေားနိုင်သည့် ကရှေ့ကပြာင်း 
လုြ်သားမေားသည် ၎င်းတို့ကျေးရွာေုြ်စု ေနီးဝန်းျေင်တေင် ျေြန်းလုြ်သား (သို့မဟုတ်) 
စိုျ်ြေ ိုးကရးလုြ်ငန်းမေား၌ ဝင်ကရာျ်လုြ်ျိုင်သျြါသည်။ အလုေ်သမားများ များမေားလာမခင်း 
ရကကာင့် ရကျးရွာမေည်သူများမှာ လုေ်ခရလှော့ယူ၍ လုေ်ကိုင်ရသည့် အရမခအရနများရှိသလို အမခား 
တစ်ဖက်တွင်လည်း ခရီးသွားလာမှု ကန့်သတ်ချက်များရကကာင့် လုေ်သား မလုံရလာက်သမဖင့် 
ရတာင်သူများသည် စက်ေစ္စည်းများအသုံးမေုမခင်း၊ ကျွဲ၊ နွားနှင့် ရေွမျ ိုးများ၏ အကူအညီမဖင့် 

၄.၂။

အခြားဝင်ငွေ 
နည်းလမ်း 
အရင်းအမြစ်များ 
ရှာဖွေခြင်း

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၈ ) 

မည်သည့်ေတိုးနှုန်း 
ပေင့်မဆို ကခေးကငေ 
ရယူပခင်း 

မရကွးတိုင်းရေသကကီးရှိ ရချးရငွအုေ်စုရခါင်းရောင် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးမှ ရငွရချးသူများ၏ 
ရရွးချယ်မှု အရကကာင်းရှင်းမေခဲ့ေါသည်။ - “ကိုရိုနာကေ်ရရာဂါရကကာင့် လူရတာ်ရတာ်များများ 
အလုေ်မေုတ်ကုန်ဖေီး မကကာခဏရချးငှားကကရတယ်။ တချ ို ့ေို တစ်ရနရာကအရကကးမေန်ေေ်ဖို့ 
တမခားတစ်ရနရာက ရချးငှားရေါတယ်။ အရင်ကေိုရင်ရတာ့ ရငွစုရငွရချးအဖွဲ့ကရန လစဉ် 
အတိုးနှုန်း ၂%နဲ့ ရချးလို့ရနိုင်ေါတယ်။ ရွာွဲက ရငွရချးသူရတွကရတာ့ ၅% ရေါ့။ ရနာက်ေိုင်း 
အရသးစားရချးရငွ ၃-၄ ဖွဲ့ရလာက်ရွာကို ရရာက်လာဖေီး မိသားစုအများစုမှာ မိသားစုဝင်  
၂ ရယာက်ရလာက်အွိ အဲ့ေီအဖွဲ့ရတွေီကရန ရငွရချးယူကကတယ်။ သူတို့အလုေ်ရှိရင်ရတာ့ 
မေဿနာမရှိေါဘူး။ ေီအဖွဲ့ရတွေီကရန အခုလိုမျ ိုး ေုံမှန်ရချးငှားလို့ရနိုင်ေါတယ်။ ေါရေမယ့် 
အခုက ရရာဂါေိုးရတွမဖစ်ရတာ့ အလုေ်ရတွမရှိကကရတာ့ဘဲ အမခားရငွရချးသူရတွေီကရန 
ရန့မေန်သွင်းအစီအစဉ်နဲ့ ရချးငှားကကရတယ်။ ဥေမာ- ၁၀ ရက်အတွက် တစ်သိန်းရချးရင် 
အတိုးတစ်ရသာင်း ရေးရတယ်ေိုရတာ့ အတိုးက တစ်ရက် တစ်ရွာင်ရလာက်ကျတယ်။ 
ေီွက်လဲ ေိုကျနိုင်တယ်။ တကယ်ရတာ့ ရချးရငွွုတ်ရေးသူရတွက ေီအတိုးနှုန်းကို 
ရတာင်းခဲ့တာ မဟုတ်ေါဘူး။ ရချးယူသူရတွ ကိုယ်တိုင်က အရသးစားရချးရငွအဖွဲ့ရတွေီမှာ 
ရက်မေည့်ရတာ့ အဲ့ေီအရကကးရတွကို ရမဖရှင်းဖို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ရငွရှင်ရတွေီကို ကမ်းလှမ်းတဲ့ 
နှုန်းွား မဖစ်ရနတယ်။ အဲ့ေီအဖွဲ့ရတွေီမှာ နာမည်ေျက်သွားရင် ရနာက်အမခားအဖွဲ့ရတွေီမှာ 
ရငွရချးဖို့အတွက် ရွာက ဘယ်သူမှ သူတို့နဲ့တွဲချင်ရတာ့မှာ မဟုတ်ဘူးရလ။ ေါရကကာင့် သူတို့က 
ဘယ်လိုအတိုးနှုန်းနဲ့မေို ရငွရချးဖေီး အတိုးနှုန်းသက်သာတဲ့ ရကကးရဟာင်းရတွ မေန်ေေ်ဖို့ 
ေုံးမဖတ်ကကတာေါ။”
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လိုအေ်ရသာ လုေ်ငန်းများဖေီးရမမာက်ရစရန် လုေ်ရောင်ကကရေါသည်။ ကချင်မေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာ 
တစ်ရွာတွင် လယ်ကွင်းများရရကကီး၊ ရရလှေမံခင်း၊ ရာဘာစိုက်ခင်းများ လုေ်ငန်းလုေ်ရောင်မှုမရှိ
မခင်းနှင့် ရေသခံရတာင်သူများမှ လုေ်ခရကကးရငွမရေးနိုင်မခင်း စသည့်အရမခအရနများရကကာင့် 
ကျေန်းလုေ်သားများ အလုေ်လက်မဲ့ မဖစ်ကကရေါသည်။ အချ ို ့ရသာ အလုေ်လက်မဲ့မဖစ်ရသည့် 
ရကျးရွာမေည်သူများသည် အမခားရရွးချယ်ရန်မရှိ၍ လုေ်ခရကကးရငွအစား ေန်ယူ၍ အလုေ် 
လုေ်ကိုင်မခင်းများရှိသလို အမခားသူများကလည်း ချမ်းသာသည့်မိသားစုများ၏ ေရိရဘာဂများ 
မေုမေင်မခင်း (သို့မဟုတ်) ခခံရှင်းမခင်းစသည့် လက်တိုလက်ရတာင်းအလုေ်များ လုေ်ကိုင်ကကရ 
ေါသည်။

ေမေားေားပေင့် ကြါင်နှံ (သို့မဟုတ်) ကရာင်းခေသည့်ြစ္စည်းမေားတေင် နေားမေား၊ ဆိတ်မေား၊ သျျ်မေား 
နှင့် ေပခားကမေးပမူကရးတိရစ္ဆာန်မေား၊ ကရှေထည်/ကငေထည်ြစ္စည်းမေား၊ ကမာ်ကတာ်ဆိုင်ျယ်မေား၊ 
သိုကလှာင်ထားသည့် ဆန်မေားနှင့် ေပခားျိုယ်ြိုင်ြစ္စည်းမေား စသည်တို့ြါဝင်ြါသည်။ အမခား 
ကုန်ေစ္စည်းများနှင့် ေိုင်ေိုင်မှုေစ္စည်းများ ရေါင်နှံရရာင်းချမခင်းသည် ေိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှု 
မရှိသည့် အရမခအရနမျ ိုးမဟုတ်ေါ။ အကျေ်အတည်းရမဖရှင်းရန် ရတာင်သူများသည် ရမွးမမူရရး 
တိရစ္ဆာန်များ ရရာင်းချမခင်းရကကာင့် နွားနှင့် ေိတ်များ၏ရရာင်းရေး သိသာစွာ ရလျာ့နည်း 
ကျေင်းခဲ့ေါသည်။ ဥေမာ- မရကွးတိုင်းရေသကကီးအတွင်းရှိ ရဝးလံသည့်ရွာတစ်ရွာတွင် ေုံမှန် 
အားမဖင့် တစ်သိန်းကျေ်မဖင့် ရရာင်းချနိုင်သည့် တိရစ္ဆာန်တစ်ရကာင်ရေးမှာ ယခုအခါ ွက်ဝက် 
ခန့်သာ ရရှိနိုင်ေါသည်။ ေဲခူးတိုင်းရေသကကီးအတွင်းရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ကျေန်းလုေ်သားများမှာ 
အရကကးနွံနစ်သည့် အရမခအရနမျ ိုးမဖစ်ရေါ်ရနဖေီး ၎င်းရကျးရွာမေည်သူများသည်လည်း အရေါင်ခံ 
သည့် အကျ ိုးရောင်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ကုန်ေစ္စည်းလက်ခံ၍ ရချးရငွရေးလိုမှု ရလျာ့နည်းလာ 
ရသာရကကာင့် အလားတူ ရတွ့ကကုံရနရေါသည်။

၂၀၂၀ ဇူလိုင်လေထိ ေခေျ်ေလျ်မေားေရ ကျေးရွာေနည်းငယ်ခန့်တေင်သာ ေျေြ်ေတည်း 
ကပေရှင်းကရးနည်းလမ်းေပေစ် ကပမယာကြါင်နှံကရာင်းခေမှုမေားရှိကသျာင်း သိရြါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း 
ရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် နိုင်ငံရေ်မခားသို့ ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားအမဖစ် သွားရရာက်ရန် 
ရမမ (သို့မဟုတ်) အိမ်ရေါင်နှံ၍ ရငွရချးခဲ့သည့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများသည် ရနာက်ေိုင်းတွင် 
အရကကးမေန်ေေ်နိုင်ရန် ရငွရေးေို့နိုင်မခင်း မရှိရသာရကကာင့် အရကကးရှင်ွံတွင် ၎င်းတို့၏ အိမ်များ 
နှင့် လယ်များေုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဟု စစ်တမ်းရမဖကကားသူတစ်ဦးမှ ရဖာ်မေေါသည်။ မရကွးတိုင်း 
ရေသကကီးတွင်လည်း အကျေ်အတည်း ရမဖရှင်းရရးနည်းလမ်းအမဖစ် လက်ရှိရနွိုင်ရနရသာ 
ရွာလယ်ေိုင်းဝန်းကျင်မှ အိမ်ကိုရေါင်နှံရရာင်းချ၍ လယ်ကွင်းနှင့် ေိုမိုနီးကေ်သည့် ရေးသက်သာ 
ရသာအိမ်ကို ဝယ်ယူရနွိုင်ကကရကကာင်း စစ်တမ်းရမဖကကားသူများွံမှ သိရေါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း 
ရေသကကီးအတွင်းရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ၏ စီးေွားရရးသက်ရရာက်မှုများကို ရမဖရှင်း 
နိုင်ရန် ရမမရရာင်းချခဲ့သည့် ရကျးရွာမေည်သူ ၁၀% ခန့် ရှိရကကာင်း ရကျးရွာကိုယ်စားလှယ် 
တစ်ဦးမှ ခန့်မှန်းရမောကကားေါသည်။

ေချ်ေခဲကပေရှင်းမှု နည်းလမ်းမေား
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၁၂  အခက်အခဲနှင့် ေင်းရဲေုက္ခ ကျရရာက်သည့်အချနိ်များတွင် အများအားမဖင့် ရမဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းမှာ ကရလးများကို 
ရကျာင်းေက်မွားရတာ့မခင်းမဖစ်သည်။ ဤေွမအရကျာ့ စစ်တမ်းရမးမမန်းမှုအတွက် ယင်းအချက်မှာ သက်ေိုင်မခင်း မရှိရသးေါ။ 
အဘယ်ရကကာင့်ေိုရသာ် မတ်လ ၂၀၂၀ တွင် အတန်းတင်စာရမးေွဲများ ရမဖေိုဖေီးရနာက် စာသင်နှစ်ဖေီးေုံးဖေီးမဖစ်သည့်အချနိ် 
မဖစ်ေါသည်။ ေုံမှန်အားမဖင့် စာသင်နှစ်သည် ဇွန်လတွင် စတင်ရသာ်လည်း ေွမအရကျာ့ ေန်းစစ်ရလ့လာမှ ရောင်ရွက်သည့် 
အချနိ်အွိ စာသင်ရကျာင်းများ မဖွင့်ရသးရသာရကကာင့် ယင်းနှင့်စေ်လျဉ်း၍ သက်ရရာက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရဖာ်ွုတ်နိုင်မခင်း 
မရှိေါ။ ရဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရရး စစ်ရေးမှုရအာင်မမင်သည့် အွက်တန်းရကျာင်းများ (နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ၇၁၇၃ ရကျာင်းအနက် 
ရကျာင်းရေါင်း ၆၅၀၀ ခန့်)ကို ရက်သတ္တေတ်အနည်းငယ်ရနာက်ကျ၍ ဇူလိုင်လလယ်ခန့်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရသာ်လည်း ေိုးရတွ့လူနာ 
အရရအတွက် ရုတ်တရက်မေန်လည်မမင့်မားလာမခင်းရကကာင့် ကသဂုတ်လ ၂၆ ရက်ရန့တွင် အစိုးရနှင့် ေုဂ္ဂလိကအွက်တန်းရကျာင်း 
များကို မေန်ေိတ်ခဲ့ေါသည်။ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလအွိ အချက်အလက်များအရ အလယ်တန်းရကျာင်းများနှင့် မူလတန်းရကျာင်း 
များကို ေက်လက်ေိတ်ွားေဲ မဖစ်ေါသည်။ ေဲခူး၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကကီးများနှင့် ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကရင်နှင့် ချင်းမေည်နယ်များမှ 
စစ်တမ်းရမဖကကားသူများသည် အွူးသမဖင့် ေညာရရးနှင့် ေက်နွယ်သည့် ၎င်းတို့၏ေူေန်မှုများကို ရဖာ်မေခဲ့ေါသည်။ ရကျာင်းများ 
ေိတ်ွားမခင်းရကကာင့် ၎င်းတို့၏ ကရလးငယ်များ ေညာရရးွိခိုက်နစ်နာမည်ကိုလည်း မိဘများမှ ေူေန်ကကေါသည်။ ယင်းအရကကာင်း 
အရာနှင့် ေတ်သက်၍ ရနာက်တစ်ကကိမ် စစ်တမ်းရမးမမန်းရာတွင် ွေ်မံ၍ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုရောင်ရွက်ေါမည်။

၂၀၂၀  ဇူလိုင်လေထိ ေခေျ်ေလျ်မေားေရ ေသုံးစရိတ်ကလှော့ခေပခင်းသည် ေဓိျ  
 ျေသည့် ကပေရှင်းကရးနည်းလမ်းတစ်ခုပေစ်ြါသည်။ ရကျးရွာ ၄၉ ရွာအနက် 

  ၄၁ ရွာရှိ ရကျးရွာရခါင်းရောင်များ၏ အချက်အလက်များအရ ရကျးရွာ 
မေည်သူများသည် အကျေ်အတည်း ရမဖရှင်းရရးနည်းလမ်းအမဖစ် အသုံးစရိတ်ရလှော့ချခဲ့ေါသည်။ 
အများေုံး ရလှော့ချခဲ့သည့် အသုံးစရိတ်များတွင် အစားအစာ၏ အရည်အရသွး ရလှော့ချမခင်း 
(၂၃ ရွာ)၊ စားကုန်မဟုတ်သည့် အမခားသုံးစွဲမှုရလှော့ချမခင်း (၂၁ ရွာ)နှင့် လူမှုကဏ္ဍ အသုံးစရိတ် 
ရလှော့ချမခင်း (၁၄ ရွာ) တို့ ေါဝင်ေါသည်။ အမခားအသုံးစရိတ်ေိုင်ရာ ရမဖရှင်းသည့်နည်းလမ်း 
များတွင် ရန့စဉ်စားသုံးမှုအကကိမ် အရရအတွက် ရလှော့ချမခင်း၊ ရင်းနှီးမမှုေ်နှံမှုများနှင့် ကျန်းမာရရး 
ကိစ္စများ လစ်လှေူရှုမခင်းများ ေါဝင်သလို အချ ို ့မှာလည်း ကရလးများအား ရကျာင်းွုတ်ရန် 
စဉ်းစားမှုများရှိရကကာင်း၁၂ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအွိ အရမခအရနများအရ သိရေါသည်။

ကတာင်သူမေားေကနပေင့်လည်း စိုျ်ြေ ိုးရာသီေတေျ် ေသုံးစရိတ် သိသာစောကလှော့ခေနိုင်ရန ်
ျေြန်းလုြ်သားငှားရမ်းမှုေစား ၎င်းတို့ျိုယ်တိုင်ြေ ိုးကျဲပခင်း၊ ျျွဲ/နေား (သို့မဟုတ်) စျ်ြစ္စည်း 
ငှားရမ်း၍ ထယ်ထိုးပခင်း စသည်တို့ကဆာင်ရွျ်သျြါသည်။ အချ ို ့ရသာ ရတာင်သူများသည် 
မျ ိုးရစ့နှင့် ဓာတ်ရမမကသဇာကဲ့သို့ရသာ သွင်းအားစုများ၏ ရေးနှုန်းတိုးမမှင့်မခင်းရကကာင့် ဧက 
နည်းနည်းမဖင့်သာ စိုက်ေျ ိုးကကေါသည်။ အသုံးစရိတ်ရလှော့ချသည့် ရနာက်ွေ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ 
ရကျးရွာမေည်သူများအရနမဖင့် ရငွရကကးသုံးစွဲရန်မလိုဘဲ ရရှိနိုင်သည့် စားစရာများအရေါ် မှီခို 
အားမေုကကမခင်း မဖစ်ေါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများ၏ ရမောကကားချက်အရ 
အစားအစာအတွက် ငါးဖမ်းမခင်း၊ ကဏန်းရှာမခင်း၊ အမဲလိုက်မခင်းနှင့် သစ်ရတာ (သို့မဟုတ်) 
လယ်ကွင်းများတွင် စားစရာ ရှာရဖွစားရသာက်မခင်းများ တိုးေွားလာရကကာင်းသိရေါသည်။

ကျေးရွာပြည်သူေမေားေပြားေတေျ် ေသုံးစရိတ်ကလှော့ခေပခင်းဆိုသည်မှာ ငါး၊ ေသားဝယ်ယူ 
စားသုံးမှုကလှော့ခေပခင်းနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွျ်မေား ရှာကေေခူးယူပခင်းနှင့် ျိုယ်ြိုင်ခခံေတေင်း ဟင်းသီး 
ဟင်းရွျ်စိုျ်ြေ ိုးပခင်း စသည်တို့ တိုးပမှင့်လုြ်ကဆာင်ပခင်းျုိ ဆိုလိုြါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း 
ရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ရကျးရွာမေည်သူများသည် ငါးေိနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဲ့သို့ရသာ 
ရေးသက်သာသည့် စားရသာက်ကုန်များကိုသာ စားသုံးလာကကေါသည်။ အမခားသူများအရန 
မဖင့်လည်း ေီ ကဲ့သို့ရသာ ကုန်ေစ္စည်းများဝယ်ယူမှုနှင့် စားသုံးမှုများ ရလှော့ချသည့် နည်းလမ်းမဖင့် 
သုံးစွဲစားရသာက်မှု ရလျာ့နည်းရစရန် လုေ်ရောင်ကကေါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာ 
အုေ်ချုေ်ရရးမှူးတစ်ဦး၏ ရမောကကားချက်မှာ -

၄.၃။

အသုံးစရိတ် 
လျှော့ချခြင်း
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ရတာရိုင်းတိရစ္ဆာန် ကုန်သွယ်မှုများအရေါ် ေူေန်မှုအမဖစ် ယူေရသည့် အချက်တစ်ခုအမဖစ် 
ရရာဂါေိုးသည် အသားငါးများမှ စတင်မဖစ်ေွားရကကာင်း ရကျးရွာအများအမေားရှိ စစ်တမ်းရမဖကကား 
သူများမှ အကကံမေုကကေါသည်။ သို့မဖစ်၍ အချ ို ့ရသာ ရကျးရွာမေည်သူများသည် အသားငါး 
စားသုံးမှုကို ရလှော့ချခဲ့ေါသည်။

နိုင်ငံေဝှမ်းတေင် စားသုံးမှုကလှော့ခေသည့်ေကပခေကနမေား ကတေ့ရှိရကသာ်လည်း ယင်းသို့ကလှော့ခေ 
ရသည့် ေကသျာင်းရင်းမေားနှင့် ကလှော့ခေမှုနည်းလမ်းမေား ေမေ ိုးမေ ိုးျေဲပြားသျြါသည်။ ဥေမာ 
တစ်ခုအရနမဖင့် ရှမ်းမေည်နယ်ရှိ ရဝးလံရခါင်ဖျား လက်ဖက်စိုက်ေျ ိုးသည့် ရတာင်ရေါ်ရကျးရွာ 
တစ်ရွာမှ ရကျးရွာမေည်သူများသည် ၎င်းတို့၏ လက်ဖက်သီးနှံရရာင်းချဖေီးမှသာ ေန်ဝယ်ယူ 
နိုင်သည့် အရမခအရနမဖစ်ရသာ်လည်း လက်ဖက်ရေးနှုန်း အလွန်အမင်း ကျေင်းမခင်းရကကာင့် 
ေန်ဝယ်ရန် ရငွအနည်းငယ်သာ ရရှိကကေါသည်။ စားသုံးရန် ေန်မလုံရလာက်သမဖင့် ရချာင်း၊ 
ရမမာင်းနှင့် အမခားရနရာများမှ ရနိုင်ရသာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ေန်နှင့်ရရာ၍ ချက်မေုတ် 
စားရသာက်ကကရေါသည်။

ေပခားသူမေားနှင့် ေထူးသပေင့် ျေြန်းလုြ်သားမေားသည် စားသုံးသည့် ေကျိမ်ေကရေတေျ် 
ကလှော့ခေပြီး တစ်ကန့လှေင် ၃ ကျိမ်ကောျ်ကလှော့၍ စားသုံးသျရြါသည်။ ရယဘုယျအားမဖင့် 
ရန့စဉ်စားသုံးသည့် အကကိမ်အရရအတွက်ရလှော့ချသည့် ရကျးရွာမေည်သူများရှိရကကာင်း ေန်းစစ် 
ရလ့လာခဲ့သည့် ရကျးရွာ ၈ ရွာမှ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများကသာလှေင် ရဖာ်မေခဲ့ကကေါသည်။ 
အေိုေါရကျးရွာများအားလုံးမှာ မေည်နယ်များတွင် တည်ရှိဖေီး ချင်း၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ ကရင်နှင့် 
ကယားမေည်နယ်များေါဝင်ေါသည်။ မေည်နယ်တစ်ခုမှလွဲ၍ ၎င်းမေည်နယ်များသည် ေဋိေက္ခ 
သက်ရရာက်မှုခံစားရရသာ နှင့်/သို့မဟုတ် NCDDP စီမံကိန်းမှ အကျ ိုးရကျးဇူးရရှိရသာ 
မေည်နယ်များမဖစ်ဖေီး ၎င်းစီမံကိန်းသည် တိုင်းရေသကကီး/မေည်နယ်ရှိ အနွမ်းေါးေုံးဖမို့နယ်များတွင် 
အဓိကရောင်ရွက်မခင်းမဖစ်၍ ၎င်းမေည်သူများ၏ နွမ်းေါးမှုအရမခအရနရကကာင့် ဤအကျေ် 
အတည်း ရမဖရှင်းမှုနည်းလမ်းကို အသုံးမေုမခင်းမဖစ်ရကကာင်း ယူေနိုင်ေါသည်။ ရခိုင်မေည်နယ်ရှိ 
ရဝးလံရခါင်ဖျားသည့် ရိုဟင်ဂျာရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ရကျးရွာမေည်သူများ၏ အရမခအရန 
ေိုမိုေိုးရွားဖေီး တစ်ရန့ ၂ ကကိမ်မှ တစ်ရန့ တစ်ကကိမ်သို့ ရလှော့ချ၍ စားရသာက်ရနရေါသည်။

ကျေးရွာမေားတေင် လူမှုျဏ္ဍေသုံးစရိတ်မေားကလော့နည်းကစရန် ေသုံးပြုသည့် ေဓိျနည်းလမ်း 
မှာ မဂဂလာကဆာင်၊ ျကလးေေားပမင်မှု၊ ေသုေနှင့် ြဉ္ဇင်းခံရှင်ပြုပခင်း၁၃နှင့် ေလှူြေဲမေားျဲ့သို့ကသာ 
ောသာကရးေခမ်းေနားမေား၊ ေုရားြေဲမေားစသည်တို့နှင့် စြ်လေဉ်းသည့် ျုန်ျေစရိတ်မေားျို 
ကလှော့ခေပခင်းပေစ်ြါသည်။ ဥေမာ - အသုဘအခမ်းအနားများတွင် ေုံမှန်အားမဖင့် ရက်အနည်းငယ် 

၁၃  ရဟန်းခံရှင်မေုမခင်းသည် ရယာကျ်ားရလးများ ဘုန်းကကီးရကျာင်း၌ ကိုရင်ဘဝမဖင့် သာမရဏမေုသည့် အခမ်းအနားမဖစ်၍ 
ယင်းသည် အများအားမဖင့် ကာလတိုအတွက်သာ မဖစ်ေါသည်။

“ရွာကလူတွေကတော့ အသားဟင်းအစား ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ရှာဖွေ 
ခူးဆွတ်ပြီး အသီးအရွက်ဟင်းပဲ စားတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ စားစရိတ်လျှော့ကြပါတယ်။ 
၁၀ နပ်မှာ တစ်နပ်လောက်ပဲ အသားဟင်း စားကြပါတယ်။ မလိုအပ်ရင် ပိုက်ဆံ 
မသုံးတော့ဘဲ စားစရိတ်အတွက် သိမ်းထားကြတယ်။ လူမှုရေးပွဲတွေ သွားတာ 
လာတာတွေလဲ လျှော့ချကြရပါတယ်။”
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ခန့်အွိ ဧည့်သည်များကို ရကျွးရမွးရန် လိုအေ်ရသာ်လည်း ယခုအခါ မိသားစုနှင့် ရစတနာ့ 
ဝန်ွမ်းအချ ို ့သာလှေင် အသုဘအခမ်းအနားကို စီစဉ်ရောင်ရွက်ကကေါသည်။ အချ ို ့ရေသများ 
တွင်မူ ဇွန်လနှင့် ဇူလိုင်လများတွင် ကန့်သတ်ချက်များ ရမဖရလျာ့ခဲ့မခင်းရကကာင့် ယခင်ကဲ့သို့ 
စီတန်း၍ အသုဘေို့ရောင်မှုများ မေန်လည်စတင်ခဲ့ေါသည်။ ခရစ်ယာန်ရကျးရွာများတွင် 
လူစုလူရဝး ကန့်သတ်ချက်များရကကာင့် ရကျးရွာမေည်သူများသည် ဘုရားရှိခိုးရကျာင်း၌ 
လက်ွေ်ေွဲ (သို့မဟုတ်) ဧည့်ခံေွဲများ ရောင်ရွက်မခင်းမရှိဘဲ လက်ွေ်စာချုေ်တွင် လက်မှတ် 
ရရးွိုးမခင်းသာ လုေ်ရောင်ကကေါသည်။ 

သို့ကသာ် လူမှုျဏ္ဍ ေသုံးစရိတ်ကလှော့ခေပခင်းသည် ျုန်ျေစရိတ်သျ်သာကစသည့် နည်းလမ်း 
ပေစ်ကသာ်လည်း တစ်ေျ်တေင် မဂဂလာကဆာင်၊ ေုရားြေဲ၊ နတ်ြေဲ၊ ေလှူြေဲ၊ ရှင်ပြုြေဲစသည်တို့တေင် 
ြါဝင်ြံ့ြိုးလုြ်ျိုင်သျသည့် လုြ်သားမေားနှင့် ျေြန်းလုြ်သားမေား၏ ဝင်ကငေေကြါ်သျ်ကရာျ်မှု 
ရှိြါသည်။ ယင်းနှင့်စေ်လျဉ်း၍ စစ်ကိုင်း၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကကီးများနှင့် မွန်မေည်နယ်၏ 
အချ ို ့ရသာရေသများကဲ့သို့ မေည်တွင်းဘုရားဖူးခရီးသည် ဝင်ရရာက်နှုန်းမမင့်မား၍ ကကီးမားသည့် 
ဘုရားေွဲရတာ်များ ကျင်းေရသာရေသများတွင် ေိုမိုသိသာေါသည်။ ဥေမာ စစ်ကိုင်းတိုင်း 
ရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ေုံမှန်အားမဖင့် ရမလ၌ ကေုန်ဘုရားေွဲကို ၁၅ ရက်ခန့် 
ကျင်းေရလ့ရှိရသာ်လည်း ယခုနှစ်တွင် ဘုရားေွဲ ဖျက်သိမ်းခဲ့ေါသည်။ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများမှ 
အရရးေါသည့်မဖစ်စဉ်များ၊ ဘာသာရရးနှင့် ယဉ်ရကျးမှုေွဲရတာ်များအရေါ် ကန့်သတ်မခင်းနှင့် 
လူစုလူရဝး ကန့်သတ်ချက်များအရေါ် ညည်းညူရမောေိုခဲ့ကကေါသည်။
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ေ ခေင်းခေင်းြူးကြါင်းကဆာင်ရွျ်ပခင်းသည် ပမန်မာကျေးလျ်ေဝ၏ ေစဉ်ေလာတစ်ခု  
 ပေစ်ြါသည်။ ချင်းမေည်နယ်ရှိ သဘာဝရဘးေဏ်ခံစားခဲ့ရရသာ ရဝးလံသည့် ရကျးရွာ  

 တစ်ရွာမှ စစ်တမ်းရမဖကကားသူ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး၏ ရမဖကကားချက်မှာ - “အဲေါမျ ိုး 
အချင်းချင်း ကူညီကကတာရတွမရှိရင် ဘယ်လို အသက်ရှင်နိုင်ေါရတာ့မလဲ။ အိမ်နီးချင်းကို ကကည့်ဖို့ 
လိုလာတယ်။ အချင်းချင်း ကူညီရေးကကတယ်။ မေန်ေေ်ဖို့ လမ်းမမမင်ရေမယ့် သူတို့ေန်မရှိရင် 
၃ ဘူးရလာက်ရေး စသည်မဖင့်ရေါ့။” စစ်တမ်းရမဖကကားသူများ၏ ရလ့လာအကဲခတ်မှုအရ 
အချင်းချင်း အစားအစာမှေရဝသည့် ရကျးရွာ ၂၂ ရွာခန့်ရှိရကကာင်း သိရေါသည်။ မဖစ်ရေ်ရလ့လာမှု 
(၉) တွင် အစားအစာမှေရဝမှု လုေ်ရောင်ကကသည့် နမူနာရကာင်းတစ်ခုကိုတင်မေွားသည်။ 

ေျေြ်ေတည်းျာလ စတင်သည့်ေခေနိ်မှစ၍ လူမှုျဏ္ဍဆျ်ဆံမှုမေား ကပြာင်းလဲပခင်း 
မရှိသည့် ကျေးရွာ ၃၆ ရွာရှိပြီး ေပြန်ေလှန်ြံ့ြိုးမှုနှင့် ြူးကြါင်းကဆာင်ရွျ်မှု တိုးြေားလာပခင်း 
ကသျာင့် လူမှုျဏ္ဍဆျ်ဆံမှု ြိုမိုကျာင်းမေန်လာသည့် ကျေးရွာ ၁၁ ရွာရှိ၍ ေကပခေကန 
ြိုမိုဆိုးရွားမှု ပေစ်ကြါ်သည့် ကျေးရွာ ၂ ရွာရှိြါသည်။ (ဇယား-၇) ဥေမာ - ရှမ်းမေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာ 
တစ်ရွာတွင် ရရာဂါေိုးေျ ံ့နှံ့မှုကို တားေီးနိုင်ရန် ရကျးရွာမေည်သူများ ကိုယ်တိုင် လမ်းညွှန်ချက် 
များအား စိတ်ရှည်သည်းခံမှုမဖင့် အတူတကွ လိုက်နာရောင်ရွက်ကကရန် တွန်းအားရေး 
လုေ်ရောင်ခဲ့ကကသည်။ တနသသာရီတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေိုင်ရာ 

၅.၁။

လူမှုကဏ္ဍ 
ပေါင်းစည်း 
ညီညွတ်မှု

Photo by Ban Yido on Unsplash

၅ လူမှုကဏ္ဍ 
ဆက်ဆံမှုများ

စာမေျ်နှာ ၃၇-၄၄
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သတင်းအချက်အလက်များကို အချင်းချင်းမှေရဝကကဖေီး ရကျးရွာဝင်ရေါက်များ ရစာင့်ကကေ် 
ွိန်းချုေ်မှုကို အတူတကွ လုေ်ရောင်ခဲ့ကကေါသည်။ ရကျးရွာရခါင်းရောင်များကလည်း အစိုးရ၏ 
ေံ့ေိုးကူညီမှု အစီအစဉ်များ မရရာက်လာမီ နွမ်းေါးသည့် မေည်သူများအား ေံ့ေိုးရရးအတွက် ရန်ေုံရငွ 
ရှာရဖွရာတွင်လည်း ရကျးရွာမေည်သူများ တက်ကကစွာ ေါဝင်ခဲ့ကကေါသည်။ အကျေ်အတည်းကို 
ရမဖရှင်းရာတွင် တစ်ဦးတစ်ရယာက်ချင်းမဖင့် ရောင်ရွက်ရန် မမဖစ်နိုင်ရကကာင်း ရကျးရွာမေည်သူများ 
နားလည်သိရှိကကဖေီး မန္တရလးတိုင်းရေသကကီးအတွင်းရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ရောင်ရွက်သည့် 
နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦး ဖမို့သို့သွားေါက ၎င်းသည် အမခားသူများအတွက်ေါ 
စားရသာက်ကုန်များ ဝယ်ယူရေးသည့် နည်းလမ်းမဖစ်ေါသည်။ မွန်မေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် 
အရသးစားရတာင်သူများနှင့် ကျေန်းလုေ်သားများသည် အရကကးတင်မှု များမေားခဲ့ရသာ်လည်း 
ကနဦးစိုးရိမ်ေူေန်မှုများ ကျေင်းဖေီးရနာက် ရတာင်သူများအရနမဖင့် ရန့စားအလုေ်ခွင်သို့ မေန်လည် 
ဝင်ရရာက်ခဲ့ဖေီး ရန့စဉ်အလုေ်များကို နွမ်းေါးသည့် ကျေန်းလုေ်သားများအတွက် ကူညီမဖည့်ေည်း 
ရေးခဲ့ေါသည်။ 

ဇယား  -  ၇ မကပြာင်းလဲေဲတည်ရှိ

ြိုမိုကျာင်းမေန် 

ြိုမိုဆိုးရွား

လူမှုျဏ္ဍ ဆျ်ဆံမှု 
ေကပခေကနမေားနှင့် 
ကျေးရွာေကရေတေျ် 
ြုံမှန်ေတိုင်း 
ကပြာင်းလဲပခင်း မရှိ

၃၆

၁၁
၂

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၉ ) 

ေတူတျေစုကြါင်း 
လုြ်ကဆာင်မှု၏ 
စေမ်းြျား

အမျ ိုးမျ ိုးကွဲမေားသည့် လူမျ ိုးစုများရနွိုင်ရာ ကယားမေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် 
အနွမ်းေါးေုံး ရကျးရွာမေည်သူများအတွက် အစားအစာမှေရဝသည့် လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ရေ် 
သတ်မှတ်ရောင်ရွက်ခဲ့ကကေါသည်။ ၎င်းရွာရှိ ရကျးရွာမေည်သူများသည် “ရကျးရွာစုရေါင်းစေါး” 
အစီအစဉ်အတွက် ရာသီအလိုက် ၎င်းတို့လယ်ယာရမမမှ ွွက်ရှိသည့်စေါး၏ ေယ်ေုံတစ်ေုံကို 
စုရောင်းွည့်ဝင်ကကေါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တစ်နှစ်တာအတွင်း ရကျးရွာအတွက် 
ေန်စေါးမေတ်လတ်မှု အန္တရာယ်ရလျာ့ေါးရစရန်နှင့် ကကေ်တည်းသည့် အိမ်ရွာင်စုများအတွက် 
ေံ့ေိုးနိုင်ရန်မဖစ်သည်။ အိမ်ရွာင်စုတစ်စုအရနမဖင့် စုရေါင်းစေါးအစီအစဉ်မှ တစ်နှစ်လှေင် 
အများေုံး ေန် ၆ အိတ်ခန့်အွိ ွုတ်ယူနိုင်ေါသည်။ စေါးမစိုက်သည့် မိသားစုများ 
သည်လည်း လိုအေ်ေါက ေန်ွုတ်ယူနိုင်ေါသည်။ အစားအစာမဖူလုံသည့် မိသားစုများ 
အရနမဖင့် လိုအေ်ချက်ရေါ် မူတည်၍ ရချးယူနိုင်ဖေီး ယင်းသို့ အတိုးနှုန်းနည်းနည်းမဖင့် ရချးယူ 
စရိတ်ကို ၎င်းတို့စေါးရိတ်သိမ်းဖေီးချနိ်မှသာ မေန်လည်ရေးေေ်ရန် လိုအေ်ေါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ရကကာင့် မေင်းွန်စွာေုက္ခခံစားရသည့် ရကျးရွာမေည်သူများကိုလည်း စုရေါင်း၍ 
ေံ့ေိုးကူညီကကေါသည်။ ရကျးရွာအကကီးအကဲ၏ရမောကကားချက်မှာ - “ကိုဗစ်ကာလမှာ လယ် 
မစိုက်ရင်ရတာင် ေန်ရတာ့ မမေတ်ကကဘူး။ ရနာက်ေုံးမရှိရင် ရွာရဲ့ေယ်ဖို့တစ်ဖို့ေန် (ဘုံစေါး)
ေိုတာရှိတယ်။ အဲ့ကရန ကူညီရေးတယ်။ ဘုံစေါးက လူတိုင်းနဲ့ေိုင်တယ်။”
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ရယဘုယျအားမဖင့် လူမှုကဏ္ဍေက်ေံမှုအရမခအရနမှာ တည်ဖငိမ်၍ အားရကာင်းခိုင်မာေဲမဖစ် 
ရသာ်လည်း အွူးသမဖင့် ရရာဂါမဖစ်ေွားမှု အစေိုင်းကာလတွင် သံသယနှင့် မယုံကကည်မှု 
မဖစ်ရေါ်သည့် အရမခအရနများ ရှိခဲ့ေါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းရေသကကီးရှိ ရဝးလံရသာ ရကျးရွာ 
၂ ရွာတွင် အချ ို ့ရသာ ရကျးရွာမေည်သူများသည် မလိုလားသည့် ဧည့်သည်များ မဝင်နိုင်ရန် 
၎င်းတို့အိမ်ဝိုင်းတစ်ဝိုက် ခခံစည်းရိုးများ ကာရံခဲ့ကကေါသည်။ ရကျးရွာအကကီးအကဲများ၏ 
ရမောကကားချက်အရ အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးဦး၏ နှာရချရချာင်းေိုးသည့်အသံကကားလှေင် သံသယ 
မဖစ်ဖွယ် နာမကျန်းမှုအမဖစ် ရကျးရွာကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တားေီးရရးရကာ်မတီများသို့ ဖုန်းေက် 
တိုင်ကကားခဲ့သည့်အရရအတွက် မမင့်မားခဲ့ရကကာင်း သိရေါသည်။ သို့ရသာ် အရမခအရနများ 
ရမောင်းလဲလာဖေီးရနာက် အေိုေါ အမေုအမူများ ရလျာ့နည်းလာခဲ့ေါသည်။

၂၀၂၀ ဇူလိုင်လေထိ ေခေျ်ေလျ်မေားေရ ဆန်းစစ်ကလ့လာမှုေကနပေင့် ကျေးရွာတေင် 
တည်ရှိသည့် မတူညီကသာ တိုင်းရင်းသားနှင့်/ သို့မဟုတ် ောသာကရးေုြ်စုမေားေသျား 
ျိုဗစ်-၁၉ ကသျာင့် ပြင်းထန်သည့် ခေဲပခားဆျ်ဆံမှုေကပခေကနမေ ိုး မကတေ့ရှိရြါ။ သို့ရသာ် 
ရကျးရွာမေည်သူများသည် ရေ်ရွာအတွင်း ရနာက်ခံတင်းမာမှု အရမခအရနများရှိရကကာင်း 
ရမောကကားခဲ့ေါသည်။ ချင်းမေည်နယ်ရှိ ရဝးလံသည့် ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ကေ်ရရာဂါမတိုင်မီ 
ကာလများအတွင်း ဘာသာရရးလူနည်းစုအုေ်စုအရေါ် အများစုမှ ခွဲမခားေက်ေံမှုနှင့် 
ဖယ်ကကဉ်မှုရှိရကကာင်း သိရေါသည်။ ရရာဂါမဖစ်ေွားမှု စတင်သည့်အချနိ်မှစ၍ အေိုေါဘာသာရရး 
အုေ်စုဝင်များသည် ရကျးရွာတွင် အတည်မေုလူနာ မရှိရသာ်လည်း ရရာဂါေိုးအန္တရာယ်ရကကာင့် 
သတိ၊ သံသယနှင့် ေက်ေံခံရရကကာင်း သိရှိရေါသည်။ သို့ရသာ် ကချင်မေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာ 
တစ်ရွာတွင်မူ ေက်ေံမှုအရမခအရနများ ေိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်ခဲ့ဖေီး အရင်းအမမစ်မှေရဝမှုနှင့် 
ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှု အရမခအရနများ တိုးေွားလာခဲ့ေါသည်။ ကယားမေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာ 
တွင်လည်း လူအများစုမဖစ်ရသာ တိုင်းရင်းသားအုေ်စုသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အရနမဖင့် အကူအညီ 
ေံ့ေိုးမှု လုံရလာက်စွာမရရှိခဲ့ရသာ်လည်း နွမ်းေါးသည့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုအုေ်စုအတွက် 
အကူအညီေံ့ေိုးမှု ေိုမိုရရှိမခင်းအရေါ် ကန့်ကွက်ခဲ့မခင်းမရှိေါ။ သို့မဖစ်၍ အချ ို ့ရသာ ရေ်ရွာအသိုင်း 
အဝိုင်းများ၏ ရယဘုယျ သရဘာေန္ဒမှာ ကေ်ရရာဂါ၏ စီးေွားရရးသက်ရရာက်မှုများကို 
အတူတကွ ေူးရေါင်းရကျာ်လွှားရန် ေန္ဒရှိရကကာင်း ရကာက်ချက်ချနိုင်ေါသည်။

ျြ်ကရာဂါျာလေတေင်း ကျေးရွာပြည်သူမေားေကနပေင့် ောသာကရးနှင့် လူမှုကရးေခမ်း 
ေနားမေား မည်သို့ကျုံကတေ့ခဲ့ရသည်ဆိုသည်နှင့်စြ်လေဉ်း၍ ျေဲပြားသည့် ေကပခေကနမေားရှိပြီး 
ယင်းသည် ကရာဂါြိုးထိန်းခေုြ်ကရးေတေျ် ေစိုးရလမ်းညွှန်ခေျ်မေားေကြါ် ပေည့်စေျ်သည့် 
ကေသဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ခေျ်မေား၏ ေမေ ိုးမေ ိုးျေဲပြားသည့် ေကပခေကနမေားေကြါ် ထင်ဟြ်မှု 
ရှိကနြါသည်။ ရယဘုယျအားမဖင့် ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအွိ ရကျးရွာ ၂၀ မှာ ရကျးရွာမေည်သူ 
များသည် လူမှုရရးနှင့် ဘာသာရရးအခမ်းအနားများကို ရရှာင်လွှဲခဲ့ရကကာင်း သိရေါသည်။ 
ေန်းစစ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရကျးရွာအများအမေားတွင် အများအားမဖင့် ဘာသာရရးအရောက် 
အအုံများ၌ ဝတ်မေုေုရတာင်းမှုများ ေိတ်ွားဖေီး အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လူမှုရရးနှင့် 
ဘာသာရရးစုရဝးမှုများကို ရေ်ေိုင်းခဲ့ကကေါသည်။ ကယားမေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် 
ဘုရားရှိခိုးရကျာင်းများ ေိတ်ွား၍ မိသားစု ၂ စု/၃ စု အတူ စုရေါင်း၍ တစ်စုံတစ်ဦးအိမ်တွင်  
ဝတ်မေုေုရတာင်းကကေါသည်။ ချင်းမေည်နယ် ရကျးရွာ ၂ ရွာတွင် အချ ို ့ရသာ ဘုရားရှိခိုးရကျာင်း 
များကို ဝတ်မေုေုရတာင်းရန် ဖွင့်ွားရသာ်လည်း နည်းေါးသည့် လူဦးရရကန့်သတ်ချက် 
မဖင့်သာ တက်ရရာက်ခွင့်မေုဖေီး ချင်းမေည်နယ် အမခားရကျးရွာများရှိ ဘုရားရှိခိုးရကျာင်းများ 
ကိုမူ ေိတ်ွားခဲ့ေါသည်။ အရရးကကီးသည့် မိသားစုအခမ်းအနားများကို ကျင်းေကကရသာ်လည်း 
ယခင်ကဲ့သို့ အစဉ်အလာနည်းလမ်းအတိုင်း ရောင်ရွက်မခင်းမမေုကကေါ။ ဥေမာ- ကချင်မေည်နယ် 
တွင် လက်ွေ်မည့် စုံတွဲများသည် မဂသလာအခမ်းအနား မကျင်းေဘဲ လက်ွေ်စာချုေ်တွင်သာ 
လက်မှတ်ရရးွိုးကကေါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် မဂသလာအခမ်းအနား 
ကျင်းေရန် ခွင့်မမေုရသာ်လည်း အသုဘအခမ်းအနားများကိုမူ မိသားစုဝင်အရင်းများမဖင့် 
ရောင်ရွက်ခဲ့ဖေီး ေါးစေ်၊ နှာရခါင်းစည်း တေ်ေင်ရန်နှင့် အချင်းချင်း ၆ ရေ ခွာ၍ ရနွိုင်ရန် 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရောင်ရွက်ခဲ့ေါသည်။ ချင်းမေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် 
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လက်ွေ်ွိမ်းမမားမှု လုေ်ငန်းစဉ်ကို ရေွမျ ိုးအရင်းများမဖင့်သာ ရောင်ရွက်ခဲ့ကကဖေီး အသုဘ 
အခမ်းအနားများကိုမူ ေုံမှန် ကျင်းေသည့် ၃ ရက် အစား (ကွယ်လွန်သူသည် အရွယ်ရရာက် 
ဖေီးသူမဖစ်ေါက) တစ်ရက်ခန့်မဖင့် ကန့်သတ်ရောင်ရွက်ခဲ့ကကေါသည်။

သို့ကသာ် ေခေင်းခေင်း ခြ်ခောခောကနထိုင်မှုသည် ကျေးရွာေတေင်း လူမှုျဏ္ဍဆျ်ဆံမှုမေားေကြါ် 
သျ်ကရာျ်မှုမရှိခဲ့ြါ။ အကျေ်အတည်းကာလသက်ရရာက်မှုကို ရကျးရွာတစ်ရွာလုံး ခံစားရန 
ရမခင်းမဖစ်ရသာရကကာင့် လူတိုင်းအတွက် တူညီသည့်အရမခအရနကို ကကုံရတွ့ရနရရကကာင်း 
ရကျးရွာမေည်သူများမှ သရဘာရေါက်နားလည်ကကသည်ဟု စစ်တမ်းရမဖကကားသူများွံမှ သိရှိ 
ရေါသည်။

ဆန်း စစ်ကလ့လာမှုမေားေရ ေမေ ိုးသမီးမေားသည် ေျေြ်ေတည်းရိုျ်ခတ်မှုျို  
 ြိုမိုခံစားရကသျာင်း သိရှိရြါသည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် အများအားမဖင့်  

  အိမ်ရွာင်စု၏ ရငွရကကးသုံးစွဲမှု အရမခအရနနှင့် ချက်မေုတ်ရကျွးရမွးရန် 
တာဝန်ယူရရသာရကကာင့် အစားအစာနှင့် ေတ်သက်၍ မိသားစုအတွက် ေိုမိုေူေန်ကကရေါသည်။ 
ရခိုင်မေည်နယ်ရကျးရွာတစ်ရွာမှ စစ်တမ်းရမဖကကားသူတစ်ဦး၏ ရမောကကားချက်မှာ -

၅.၂။

အမျိုးသမီး 
များအပေါ် 
သက်ရောက်မှု

“ဒီရောဂါပိုးကြီးဖြစ်တာက အမျိုးသမီးတွေအတွက် အထိနာဆုံးပဲ။ 
ဝင်ငွေကမရှိလို့ စားရေးသောက်ရေး ကျပ်တည်းလို့ ပိုက်ဆံသွားချေးတာကလည်း 
အမျိုးသမီးတွေပဲ လုပ်ရတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေချည်းပဲ။ 
အိမ်အတွက် ဈေးဝယ်တာလည်း မိန်းမတွေပဲဆိုတော့ ရောဂါပိုးလည်း ကြောက်ရ၊ 
သူများက ဆက်ဆံရေးမကောင်းလည်း မိန်းမတွေပဲ ခံကြရတော့ မိန်းမတွေ 
ပိုပင်ပန်းတယ်။ ဒီရွာက အမျိုးသားတွေက လယ်ထွန်၊ နွားကျောင်းအလုပ်ပဲ 
လုပ်တာ ကျန်တာအကုန် အမျိုးသမီးတွေပဲ လုပ်ရတာ။” 

သို့ကသာ် ေခေင်းခေင်း ခြ်ခောခောကနထိုင်မှုသည် ကျေးရွာေတေင်း လူမှုျဏ္ဍဆျ်ဆံမှုမေားေကြါ်- 
တိုးြေားလာသည့် ေလုြ်တာဝန်မေား၊ စိတ်ေိစီးမှုနှင့် ၎င်းစိတ်ေိစီးမှုကလော့နည်းကစမည့် စိတ်ထေျ် 
ကြါျ်နည်းလမ်းနှင့် ြံ့ြိုးမှုနည်းြါးသည့်ေကပခေကနမေားျို စစ်တမ်းကပေသျားသူေမေ ိုးသမီး 
မေားမှ ကထာျ်ပြသျြါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာမှ စစ်တမ်းအင်တာဗျူး 
ရမဖကကားခဲ့သည့် အမျ ိုးသားတိုင်း ရဖာ်မေသည့်အချက်မှာ ကေ်ရရာဂါ အကျေ်အတည်းရကကာင့် 
အမျ ိုးသမီးများအရေါ် ွူးွူးမခားမခား အခက်အခဲများ မဖစ်ရေါ်ရစမခင်းမရှိဟု သိရှိရရသာ်လည်း 
၎င်းရကျးရွာမှ စစ်တမ်းရမဖကကားသူ အမျ ိုးသမီး၏ ရမောကကားချက်အရ ကေ်ရရာဂါရကကာင့် 
မရရရာမှုများနှင့် စိတ်ေိုင်းေိုင်ရာ ဖိအားခံစားရမှုများကို မတူညီသည့်အမမင်မဖင့် ယခုလို 
ရမောကကားခဲ့ေါသည်။ - “အမျ ိုးသမီးရတွ အိမ်မှုကိစ္စ ေိုလာတယ်။ ကရလးရတွေိုရင်လဲ အရင်ကေို 
ရော့ချင်တိုင်းရော့ လွှတ်ွားလို့ရရေမယ့် အခုေို ကရလးရတွ ရသချာွိန်းရတယ်။ 
အရင်ကွက် ေိုေင်ေန်းတာရေါ့။ ကရလးရတွ သန့်ရှင်းရရးေိုင်း တာ၀န်ေိုတာရတွရှိတယ်။ 
မိသားစုအတွင်း ေက်ေံရရးကရတာ့ အကုန်အေင်ရမေတယ်။ ရေ်ရရးအမျ ိုးသမီးကဏ္ဍကရတာ့ 
ေုံမှန်ွက် လုေ်စရာရတွ နည်းသွားတယ်။ ဘာလို့လဲေိုရတာ့ ေဋ္ဌာန်းလဲ မရွတ်ရတာ့ဘူး။ 
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ဝါတွင်းကုသိုလ်လဲ မလုေ်ရရတာ့ဘူး။ ရဝယျာဝိစ္စရတွ မလုေ်ရရတာ့ဘူး။ မလုေ်ရရတာ့ 
စိတ်မရကာင်း မဖစ်မိတာရေါ့။ ကုသိုလ်မယူရရတာ့ဘူးေိုရတာ့ ရွာွဲက အမျ ိုးသမီးရတွ 
စိတ်မရကာင်း မဖစ်ရနကကတယ်။”

သို့ကသာ် ျိုဗစ်-၁၉ ျာျေယ်တားဆီးကရးလုြ်ငန်းမေားနှင့်စြ်လေဉ်း၍ ေမေ ိုးသမီးမေား၏ ြံ့ြိုးမှု 
နှင့် ြူးကြါင်းြါဝင်မှုမေား တိုးပမင်ခဲ့သည့်ေကပခေကနမေားရှိြါသည်။ ဥေမာ - မန္တရလးတိုင်း 
ရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် အမျ ိုးသမီးများ မေါဝင်ေါက ရကျးရွာရခါင်းရောင်များအကကား 
ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှု အနည်းငယ်သာရှိခဲ့မည်မဖစ်ဖေီး ရကျးရွာအတွင်း ေါးစေ်၊ နှာရခါင်းစည်း 
တေ်ေင်ရန်နှင့် လက်ရေးရန် သတင်းအချက်အလက်များကို အမျ ိုးသမီးများမှ ကူညီမဖန့်ရဝရေးခဲ့ 
ကကေါသည်။ မရကွးတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် အမျ ိုးသမီးများသည် လုံခခုံရရးတာဝန်၊ 
ကကိုတင်ကာကွယ်ရရး ရစာင့်ရရှာက်မှုတာဝန်များ လုေ်ရောင်မခင်း၊ ရန်ေုံရငွများ စီမံမခင်း။ 
(ဥေမာ - ေေ်မောများ၊ နှာရခါင်းစည်းများဝယ်ယူမခင်းနှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် စိုက်ွုတ်လှူေါန်း 
လုေ်ရောင်မခင်းစသည်မဖင့် ေါဝင်ရောင်ရွက်ခဲ့ရကကာင်း သိရှိရေါသည်။)

မိသားစု၏ ေဏ္ဍာကရးေိေားမေားနှင့် စီးြေားကရးေချ်ေခဲမေားကသျာင့် မိသားစုေတေင်း ဆျ်ဆံ 
ကရးေကပခေကနမေားေကြါ် ထိခိုျ်သျ်ကရာျ်မှုမေားရှိကသျာင်း သိရြါသည်။ စစ်ကိုင်းနှင့် 
မရကွးတိုင်းရေသကကီးများမှအစ ချင်းနှင့် မွန်မေည်နယ်အေုံး စစ်တမ်းရမဖကကားသူများ၏ 
ရမောကကားချက်အရ အိမ်ရွာင်ဖက်များအကကား မကကာခဏ စကားများမှုများ ေိုမိုမဖစ်ရေါ်ခဲ့ 
သည်ဟု သိရေါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာမှ အမျ ိုးသားရတာင်သူတစ်ဦး၏ 
ရမောကကားချက်မှာ “အိမ်ရွာင်ရရးမှာ စီးေွားရရး အေင်ရမေရကာင်းမွန်ဖို့က သိေ်အရရးကကီး 
ေါတယ်။” အများအားမဖင့် အိမ်ရွာင်ဖက်အချင်းချင်း စကားများမှုများသည် မမန်မမန်ေန်ေန် 
မေန်လည်ရမဖရှင်းနိုင်သည့် အရမခအရနမျ ိုးရှိရသာ်လည်း မကကာခဏေိုသလို ရကျးရွာ 
ရခါင်းရောင်၏ ကကားဝင်မဖန်ရမဖရမှုများရှိဖေီး အကျေ်အတည်းကာလ ေက်လက်မဖစ်ရေါ်ရနမှု 
ရကကာင့် မိသားစုေက်ေံရရးအရေါ် ဖိအားများွေ်မံမဖစ်ရေါ်မည့် အရမခအရနကို စိုးရိမ်ေူေန် 
ကကရကကာင်း စစ်တမ်းရမဖကကားသူများွံမှ သိရေါသည်။ သို့ရသာ် အမခားစစ်တမ်း ရမဖကကား 
သူများ၏ ရမောကကားချက်အရ ရလာ့ခ်ရေါင်းနှင့် ခရီးသွားလာမှု ကန့်သတ်ချက်များရကကာင့် 
မိသားစုအတွင်း အတူတကွ ရနွိုင်သည့်အချနိ် ေိုမိုများမေားလာဖေီး မိသားစုအတွင်း ဟန်ချက် 
ညီမှုများ တိုးေွားလာသည်ဟုလည်း သိရေါသည်။

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၁၀) 

ကရာဂါြိုးျူးစျ်မှု 
ေကြါ် ထိတ်လန့်ပခင်း 
ကသျာင့် ေိမ်ကထာင်ကရး 
ဆိုင်ရာ ေိေားမေား 
တိုးလာပခင်း

အကျေ်အတည်း စတင်မဖစ်ေွားသည့်အချနိ်၌ စစ်တမ်းရမဖကကားသူတစ်ဦး၏ ခင်ေွန်းသည် 
၎င်းအလုေ်လုေ်သည့် ရရနံလုေ်ကွက်တွင် ကာလရှည်ရနွိုင်လုေ်ကိုင်ဖေီးရနာက် ရကျးရွာသို့ 
မေန်လာခဲ့ေါသည်။ ကွာရန်တင်းစင်တာတွင် ၁၄ ရက်ခန့်ရနဖေီးရနာက် ဇနီးသည်ရှိရာ 
အိမ်သို့ မေန်လာခဲ့ေါသည်။ သူမအရနမဖင့် မိသားစုနှင့် အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်အများအမေားကို 
ရောင်ရွက်ရနရဖေီး ခင်ေွန်းမဖစ်သူမှာ ရအးရအးရေးရေး စားလိုက်၊ အိေ်လိုက် ရွာအတွင်း 
လှည့်ေတ်သွားလာရင်း အချနိ်မဖုန်းရနသည်ဟု ွ င်မမင်ယူေလာေါသည်။ ၎င်း၏ဇနီးမဖစ်သူမှာ 
၄င်းခင်ေွန်းသည်၏ ရရာဂါေိုးကာကွယ်ရရးအစီအမံများအရေါ် ရလျာ့တိရလျာ့ရဲ သရဘာ 
ွားသည်ဟု စိုးရိမ်ေူေန်လာခဲ့ဖေီး တစ်ကိုယ်ရရ ကျန်းမာရရးနှင့်ေတ်သက်၍ နှာရခါင်းစည်း 
တေ်ရန်၊ လက်ရေးရန်စသည်တို့ကို မကကာခဏ သတိရေးရနရေါသည်။ သူမ၏ ခင်ေွန်းသည် 
ရကျးရွာအတွင်း သွားလာရာမှ အိမ်သို့မေန်လာသည့်အချနိ်များတွင် ၄င်းွံမှ ရရာဂါေိုး 
ကူးစက်မည်ကို ွိတ်လန့်ရကကာက်ရွံ့မှုများ ေိုမိုတိုးေွားလာဖေီး ဇနီးသည်အရနမဖင့် 
ခင်ေွန်းမှ တို့ွိမည်ကို မငင်းေန်သည့် အရမခအရနအွိ စိုးရိမ်ွိတ်လန့်မှုမမင့်မားလာခဲ့ေါ
သည်။ ယင်းအရမခအရနအရေါ် ခင်ေွန်းသည်၏ ရမောကကားချက်မှာ - “ငါ့မှာ ကိုယ်ေိုင်အိမ် 
ရှိရေမယ့် အိမ်မှာမရနနိုင်ဘဲ အဖမဲတမ်းအလုေ်လုေ်ရနရတာေါ။ ေါရေမယ့် အခုလို အနားယူဖို့ 
အိမ်မေန်လာတဲ့အချနိ် ငါ့မှာ မင်းကိုွိတို့လို့ရတာင် မရဘူးေိုရတာ့ ငါမင်းနဲ့ ကွာရှင်းရတာ့မယ်”

လူမှုျဏ္ဍဆျ်ဆံမှုမေား
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ေိမ်တေင်းေသျမ်းေျ်မှုပေစ်ရြ်မေား သိသာစောတိုးပမင့်လာသည်ျို သတိပြုမိကသျာင်း၊ ကျေးရွာ 
၃ ရွာမှ ျိုယ်စားလှယ်မေားျ ကော်ပြခဲ့သလို ထြ်မံ၍ကျေးရွာ ၅ ရွာတေင်လည်း ေနည်းငယ် 
တိုးပမင့်လာသည်ဟု သိရှိရြါသည်။ နိုင်ငံတကာအရွာက်အွားများအရ ရယဘုယျအားမဖင့် 
အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှုမဖစ်ရေ်များကို တိုင်ကကားမခင်းမရှိသလုိ နစ်နာမှုခံစားရသည့်ေုဂ္ဂိုလ်များ 
အရနမဖင့်လည်း လက်တုံ့မေန်ခံရမည်ကို ရကကာက်ရွံ့သမဖင့် ွုတ်ရဖာ်တိုင်ကကားရန် (သို့မဟုတ်) 
အကူအညီ ရှာရဖွရန် ကကိုးေမ်းလုေ်ရောင်ရလ့မရှိကကေါ။ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုအတွက် နမူနာ 
ရကာက်ယူရာတွင် အမျ ိုးသမီးအရရအတွက် သိသာများမေားစွာ ေါဝင်ရသာ်လည်း ဤေန်းစစ် 
ရလ့လာမှုအရနမဖင့် အွက်တွင် ရဖာ်မေခဲ့သလို အလားတူကန့်သတ်ချက်များ ရှိေါသည်။ 
အိမ်တွင်းရရးအကကမ်းဖက်မှု မဖစ်ရေ်များကို ရမဖရှင်းရာတွင် ကကုံရတွ့ရသည့် လက်ရှိအခက် 
အခဲများသည် ကေ်ရရာဂါအရမခအရနရကကာင့် ေိုမိုေိုးရွားရစဖေီး ရနအိမ်အတွင်း၌သာရနွိုင်ရန် 
(Stay-at-home) သတ်မှတ်ချက်များရကကာင့် အိမ်တွင်ရနွိုင်သည့် အချနိ်တိုးေွားလာဖေီး 
နစ်နာသူများအတွက်လည်း အကူအညီရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း နည်းေါးရစမခင်းရကကာင့် 
အွူးသမဖင့် လိင်ေိုင်းေိုင်ရာ (သို့မဟုတ်) ကျား/မအရမခမေု အကကမ်းဖက်မှု (SGBV) များအတွက် 
ရမဖရှင်းရောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများ မဖစ်ရေါ်ရစေါသည်။ ရရာဂါေိုးကူးစက်ခံရမည့် 
အရမခအရနကို စိုးရိမ်ေူေန်မခင်းရကကာင့် အမျ ိုးသမီးများအရနမဖင့် SGBV နှင့် ကျန်းမာရရး 
အကူအညီ ဝန်ရောင်မှုများ ရယူနိုင်ရမခနည်းေါးသလို မျ ိုးေက်ေွား ကျန်းမာရရးေိုင်ရာ ေံ့ေိုးမှုများ 
အရနမဖင့်လည်း ရရွးချယ်ရောင်ရွက်ရန် အကန့်အသတ်များစွာရှိေါသည်။၁၄ ချက်မေုတ်ရရးနှင့် 
အစားအရသာက်ဖူလုံရရးအတွက် အမျ ိုးသမီးများတွင် တာဝန်ရှိသည့် အရမခအရနမျ ိုးတွင် 
အစားအစာလုံရလာက်မှုမရှိမခင်းရကကာင့် အမျ ိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင်းရရးအကကမ်းဖက်မှု၁၅ 
အန္တရာယ် ေိုမိုမမင့်မားနိုင်ေါသည်။

မူးယစ်ကဆးေလေဲသုံးစားမှုသည် ပြဿနာတစ်ရြ်ေပေစ် ဆျ်လျ်တည်ရှိကနပြီး ေိမ်တေင်း 
ေသျမ်းေျ်မှုပေစ်ရြ်မေားနှင့် ဆျ်နေယ်မှုရှိြါသည်။ တနသသာရီတိုင်းရေသကကီးရှိ မေစ်မှုမဖစ်ေွားမှု 
ရာဇဝင် မရှိခဲ့ရသာ ရကျးရွာတစ်ရွာမှ ရကျးရွာကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရမောကကားချက်အရ 
ရလာ့ခ်ရေါင်းသတ်မှတ်ချက်၊ ခရီးသွားလာမှုကန့်သတ်ချက်များနှင့် ရကျးရွာအတွင်း လုံခခုံရရး
တိုးမမှင့်ရောင်ရွက်မှုများရကကာင့် အကျေ်အတည်းကာလအတွင်း မူးယစ်ရေးနှင့် ေတ်သက်သည့် 
ကိစ္စရေ်များ ရလျာ့နည်းကျေင်းခဲ့သည်ဟု သိရှိရေါသည်။ ယင်းရကျးရွာရခါင်းရောင်၏ မှတ်ချက် 
မေုရမောကကားချက်မှာ - “အစိုးရအရနနဲ့ မူးယစ်ရေးဝါးကိုလဲ အခု ကိုဗစ်လိုမျ ိုး ဂိတ်ရတွဖွဲ့ဖေီး 
စစ်ရေးတာရတွ လုေ်ရောင်မယ်ေိုရင် ကျရနာ့်အမမင် ရတာ်ရတာ်ရကာင်းမယ်ွင်တယ်” 
သို့ရသာ် ကန့်သတ်ချက်များရကကာင့် ရကျးရွာများသို့ မူးယစ်ရေးဝါး စီးေင်းမှု ရလျာ့နည်းခဲ့ရသာ် 
လည်း မူးယစ်ရေးစွဲသူများအတွက် မိသားစုနှင့်အတူရှိရနသည့်အချနိ် များမေားလာရသာရကကာင့် 
၎င်းတို့အတွက် အန္တရာယ် အလားအလာရှိနိုင်ေါသည်။ ရှမ်းမေည်နယ်ရှိ ရဝးလံရသာ ရကျးရွာ 
တစ်ရွာမှ စစ်တမ်းရမဖကကားသူတစ်ဦး၏ရမောကကားချက်အရ ေန်းစစ်ရလ့လာမှု ရောင်ရွက် 
ရနသည့်ကာလအတွင်း မူးယစ်ရေးစွဲသူတစ်ဦးမှ ၎င်း၏ မီးရနသည်မဖစ်ရသာ ဇနီးကို ရိုက်နှက် 
သမဖင့် အဖမ်းခံခဲ့ရရကကာင်း အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှုမဖစ်ရေ်အရကကာင်းကို ရဖာ်မေခဲ့ေါသည်။

၁၄  Fraser, E. 2020. “Impact of COVID-19 Pandemic on Violence Against Women and Girls.” VAWG Helpdesk Research 
Report No. 284. March 16, UKAID.

၁၅  GBV ကဏ္ဍ၌ မမန်မာ ၂၀၂၀ ကိုဗစ်-၁၉ ကေ်ရရာဂါ အချနိ်ကာလအတွင်း GBV အတွက် ဝန်ရောင်မှုများ ရွာက်ေံ့ရာတွင် 
လိုက်နာရမည့် လမ်းညွှန်မှတ်စု
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ရ ခိုင်၊ ျရင်၊ ခေင်း၊ မေန်ပြည်နယ်မေားနှင့် မန္တကလးတိုင်းကေသကျီးမေား ေြါေဝင်  
 ေခေ ို ့ကသာ ပြည်နယ်တိုင်းကေသကျီးမေားရှိ ကျေးရွာပြည်သူမေားေကနပေင့် ျြ်ကရာဂါ  

 စတင်သည့်ေခေနိ်မှစ၍ ကျေးရွာမေားတေင် ေလစ်သုတ် ခိုးယူမှုမေား တိုးြေားလာသည်ျို 
သတိပြုမိကသျာင်း သိရှိရြါသည်။ အွူးသမဖင့် သူခိုးများသည် ရမာ်ရတာ်ေိုင်ကယ်များ၊ 
ရမွးမမူရရးတိရစ္ဆာန်များ၊ တိရစ္ဆာန်အစာများနှင့် အမျ ိုးသမီးေိုက်ေံအိတ်များကို အဓိက 
ေစ်မှတ်ွားကကေါသည်။ အချ ို ့ရသာ ရကျးရွာမေည်သူများသည် စီးေွားရရးအကျေ်အတည်းကို 
ရင်ေိုင်ရမခင်းရကကာင့် ယခုကဲ့သို့မေစ်မှုများ တိုးေွားလာသည်ဟု ယူေကကရကကာင်း ရကျးရွာ 
ကိုယ်စားလှယ်များမှ ယူေကကေါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းရေသရှိ ငါးဖမ်းလုေ်ငန်း လုေ်ကိုင်ရသာ 
ရကျးရွာတစ်ရွာမှ စစ်တမ်းရမဖကကားသူတစ်ဦး၏ရမောကကားချက်မှာ ၎င်းတို့အရနမဖင့် သူခိုးများကို 
ေူေန်ရရသာရကကာင့် ယခင်ကဲ့သို့ ငါးဖမ်းေိုက်များကို မလှမ်းွားရတာ့ဘဲ လုံခခုံစိတ်ချရမှုရှိရစရန် 
အချ ို ့ငါးဖမ်းသူများသည့် ရန့စဉ်ငါးဖမ်းေိုက်များကို အိမ်သို့ေွဲယူသိမ်းေည်းကကရရကကာင်း သိရ 
ေါသည်။

ဤ ဆန်းစစ်ကလ့လာမှုေကနပေင့် ကျေးရွာေဆင့်ျို ေကပခခံယူနစ်တစ်ခုေပေစ် ေဓိျ  
 ထား ကဆာင်ရွျ်ကသာ်လည်း ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ကျေးရွာမေားျို ကျေးရွာေုြ်စုမေားေပေစ်  

 ေေဲ့စည်း၍ ေစိုးရေုြ်ခေုြ်ကရးစနစ်၏ ေကပခခံယူနစ်ေပေစ် သတ်မှတ်ထားရှိြါသည်။ 
ေန်းစစ်ရလ့လာမှု ရောင်ရွက်ခဲ့သည့် ရကျးရွာများတွင် လူမှုကဏ္ဍရေါင်းစည်းညီညွတ်မှု 
အရနမဖင့် သိသာစွာရလျာ့နည်းမှုရှိသည်ဟု ယူေနိုင်ဖေီး အနီးဝန်းကျင်ရှိ ရကျးရွာများနှင့် 
ေက်ေံရရးအရမခအရနသည်လည်း ကွာရန်တင်းစင်တာ တည်ရှိမူ၊ အသွားအလာမရှိမှု၊ အလုေ် 
ကိစ္စအလို့ငှာ ရကျးရွာများအကကား သွားလာနိုင်မခင်းမရှိမှု၊ ခိုးယူမှု စွေ်စွဲချက်များနှင့် ရရာဂါေိုး 
အရေါ် ေူေန်မှုများရကကာင့် အခက်အခဲနှင့် ဖိအားများကကုံရတွ့ရမှု ရှိနိုင်ေါသည်။ 

နိုင်ငံေတေင်း ျာလသျာရှည် ြဋိြျ္ခပေစ်ြေားမှုရှိကသာ (သို့မဟုတ်) တိုင်းရင်းသားနှင့် ောသာကရး 
ေုြ်စုမေားေသျား ယုံသျည်မှုေားနည်းကသာ ကေသမေားတေင် ကရာဂါြိုးကသျာင့် ရန်လိုမှုနှင့် 
ေယ်သျဉ်မှုမေား ထြ်မံတိုးြေားကစရန် တေန်းေားကြးသည့် ေကပခေကနမေ ိုးပေစ်နိုင်ြါသည်။

၅.၃။

ပြစ်မှုများ

၅.၄။

ကျေးရွာများ 
အကြား 
ဆက်ဆံ/ 
ဆက်သွယ်မှု 
များ
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ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၁၁) 

ကျေးရွာမေားေသျား 
ဆျ်ဆံကရး 
ေကပခေကနမေား

ရခိုင်မေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာအုေ်စုတစ်ခုတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ရိုဟင်ဂျာ ရကျးရွာမီးရ့မှု 
မဖစ်ရေါ်ဖေီးရနာက်ေိုင်း ရခိုင်ရကျးရွာများနှင့် ရိုဟင်ဂျာအမဖစ် ကိုယ်ေိုင်သတ်မှတ်ွားသည့် 
ရကျးရွာတစ်ရွာအကကား ေက်ေံရရးအရမခအရနမှာ တင်းမာသည့်အရမခအရန မဖစ်ခဲ့ေါသည်။ 
၂၀၁၂ ခုနှစ်ရနာက်ေိုင်းတွင် ၎င်းရကျးရွာမေည်သူများကို ရခိုင်ရကျးရွာများသို့ ဝင်ရရာက်ရန် 
(သို့မဟုတ်) ရကျာက်ရတာ်သို့ သွားလာရန်ခွင့်မမေုရတာ့ဘဲ ၄င်းတို့အား “ဘဂသါလီ”အမဖစ် 
ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ခဲ့ေါသည်။ မကကာရသးမီကာလအတွင်း ရခိုင်မေည်သူများသည် ၎င်းတို့အား 
“မွတ်ေလင်”များအမဖစ် ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်ဖေီး အချ ို ့ရကျးရွာများသည် ရိုဟင်ဂျာများကို 
ရခိုင်ရကျးရွာများတွင် မေန်၍အလုေ်လုေ်ရစေါသည်။ သို့ရသာ် ဘဂသလားရေ့ရှ်မှ မေန်ရရာက် 
လာသူများတွင် ေိုးကူးစက်ခံရသူများေါဝင်ရကကာင်း ရတွ့ရှိဖေီးရနာက်ေိုင်း ရခိုင်ရကျးရွာ 
များသည် ၎င်းတို့ ရကျးရွာများတွင် လာရရာက်အလုေ်လုေ်ခွင့် မငင်းေယ်ခဲ့ဖေီး ရိုဟင်ဂျာများ 
ရကျးရွာအတွင်း ဝင်ရရာက်မှုကို လုံးဝခွင့်မမေုဘဲ ၎င်းတို့၏ ရေ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းတွင်သာ 
ွိရရာက်စွာ ေိတ်ေို့ကန့်သတ်ွားရှိဖေီး ၎င်းတို့အရနမဖင့် အစားအစာဝယ်ယူရန်ေင် 
အခက်အခဲများစွာ မဖစ်ရေါ်ရစခဲ့ေါသည်။ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လတွင် အနီးရှိ ရခိုင်ရကျးရွာမှ နွားများ 
ခိုးယူရကကာင်း အေိုေါရကျးရွာမေည်သူများကို စွေ်စွဲခဲ့ဖေီး ေက်ေံရရး ေိုမိုတင်းမာသည့် 
အရမခအရန မဖစ်ရေါ်ရစခဲ့ေါသည်။ 

စစ်တမ်းအင်တာဗျူး ရမးမမန်းသည့်အချနိ်တွင် ရကျးရွာအကကီးအကဲနှင့် စစ်တမ်းရမဖကကားသူ 
သုံးဦးအနက် နှစ်ဦးမှာ ကာလကကာရှည် အဖျားရရာဂါ ခံစားရနရဖေီး ရိုးရာရေးဝါးများနှင့်လည်း 
မသက်သာရကကာင်းသိရသည်။ ၎င်းတို့၏ရမောကကားချက်အရ အဖျားရရာဂါနှင့် နာမကျန်းမှုကို 
အချနိ်အရတာ်ကကာ ခံစားရနရရသာရကကာင့် ရကျးရွာရခါင်းရောင်မှ ဖမို့နယ်ကျန်းမာရရးဌာနရှိ 
ရေသခံသားဖွားေရာမကို ၎င်းတို့၏ရရာဂါလက္ခဏာများရမောမေ၍ လာရရာက်စစ်ရေး 
ရေးရန် ကူညီရတာင်းခံခဲ့ေါသည်။ သို့ရသာ် သူမက အေိုေါနာမကျန်းမှုမှာ ရာသီတုေ်ရကွးသာ 
မဖစ်ရကကာင်းရမောေိုဖေီး လာရရာက်စစ်ရေးရေးရန် မငင်းေိုခဲ့ရသာရကကာင့် ရကျးရွာ 
ရခါင်းရောင်မှ ဤသို့စိတ်ေျက်လက်ေျက် ညည်းတွားရဖာ်မေခဲ့ေါသည်။ - “အခုလို ဘဝကကီးနဲ့ 
ရှင်သန်ရနွိုင်ရတာကို စိတ်ကုန်လွန်းလို့ ရနာက်ဘဝ လူရတာင် မေန်မမဖစ်ချင်ရတာ့ဘူး။ 
အခုဖျားရနတာ တစ်လရလာက်ရှိရနဖေီ ရေးကုသခွင့်လည်းမရရတာ့ လူ့အခွင့်အရရးေိုတာ 
ဘာမှန်းရတာင် မသိရတာ့ဘူး။ ကျွန်ရတာ် စစ်ရတွသွားဖေီး ရေးခန်း အရမ်းမေချင်ရနတယ်။ 
ေါရေမဲ့ ကျွန်ရတာ်တို့ သွားလို့မရဘူး။ အခုကျွန်ရတာ်သတင်းကကားရတာ ကျွန်ရတာ့်သူငယ်ချင်း 
မွတ်ေလင်ရွာရတွမှာလည်း ဖျားရနတဲ့သူရတွရှိတယ်လို့ ရမောကကတယ်။ အခု ကျွန်ရတာ်တို့ 
ဖျားတာကို ရမ်းကုရခါ်ဖေီး ကုရတယ်။ သူရေးနိုင်တာကလည်း ေါရာစီတရမာရလာက်ေဲ 
ရေးနိုင်တာရလ။ အဖျားက ရေျာက်လိုက် မေန်ဖျားလိုက်နဲ့ မရေျာက်ဘူးမဖစ်ရနတာ။”

ကသဂုတ်လကုန်ေုိင်းရလာက်တွင် ရကျးရွာမေည်သူအများစု၏ ရရာဂါလက္ခဏာများ ရေျာက်ကင်း 
သွားခဲ့ဖေီး အဖျားရငွ့ရငွ့မဖင့် ရနွိုင်မရကာင်းသူ အနည်းငယ်သာ ေက်လက်ကျန်ရှိရကကာင်း 
ရကျးရွာအကကီးအကဲွံမှ သိရှိရေါသည်။

လူမှုျဏ္ဍဆျ်ဆံမှုမေား
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ကျေး ရွာေုြ်ခေုြ်ကရးမှူးမေား (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာကခါင်းကဆာင်မေားသည် ကျေးရွာ  
 ၃ ရွာမှလေဲ၍ ျေန်သည့် ကျေးရွာမေားေားလုံးတေင် ကရာဂါြိုး တုံ့ပြန်ကဆာင်ရွျ်ကရး  

 လုြ်ငန်းမေား၌ ဦးကဆာင်ြါဝင်ခဲ့သျြါသည်။ ရကျးရွာကျန်းမာရရးလုေ်သားများ 
ဦးရောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှေါဝင်သည့် ရကျးရွာ ၃၅ ရွာရှိဖေီး အမခားဦးရောင်သူများ 
(ေယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူးများ) ေါဝင်သည့် ရကျးရွာ ၃၁ ရွာ၊ ရကျးရွာ ရေ်မိရေ်ဖများနှင့် အမခား 
ဦးရောင်သူများ ရောင်ရွက်သည့် ရကျးရွာ ၂၅ ရွာနှင့် ဘာသာရရးရခါင်းရောင်များ ေါဝင်သည့် 
ရကျးရွာ ၁၃ ရွာခန့် ရှိေါသည်။ (ဇယား-၈) ဘာသာရရးရခါင်းရောင်များသည် အွူးသမဖင့် အစား 
အရသာက် အကူအညီများ၊ အမခားလှူေါန်းမှုများ စီမံခန့်ခွဲမခင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ အရောက်အအုံအား 
ကွာရန်တင်းစင်တာအမဖစ် အသုံးမေုရန် ကမ်းလှမ်းမခင်း စသည့်လုေ်ငန်းများတွင် တက်ကကစွာေါဝင် 
ခဲ့ကကေါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့မေန်ရောင်ရွက်ရရးလုေ်ငန်းများ၌ တက်ကကစွာေါဝင်ခဲ့သည့် အမခား 
အုေ်စုများတွင် သားဖွားေရာမများ၊ ကကက်ရမခနီများ၊ ရေသခံမီးသတ်တေ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မေည်သူ့စစ် 
အဖွဲ့များ၊ လူငယ်အဖွဲ့များနှင့် အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့များ ေါဝင်ေါသည်။ ွို့မေင် တရအာင်းကျန်းမာရရး 
အဖွဲ့များ၊ တရအာင်းရေ်ရွာမေည်သူများအတွက် ကျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှု ေံ့ေိုးသည့် ရေသခံ NGO 
အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကရင်အမျ ိုးသား အဖွဲ့ချုေ် (KNU)တို့လည်း ေါဝင်ရောင်ရွက်ခဲ့ကကေါသည်။

၆.၁။

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ် 
ရောဂါ တုံ့ပြန် 
ဆောင်ရွက်ရေး 
လုပ်ငန်းများတွင် 
ဦးဆောင် ပါဝင် 
သူများ

Photo by Anastasiia Popova on Unsplash

၆ ဦးဆောင်မှု

စာမေျ်နှာ ၄၅-၅၀

 ဦးကဆာင်မှု
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ဇယား  -  ၈

ျိုဗစ်-၁၉ တုံ့ပြန် 
ကဆာင်ရွျ်ကရး 
လုြ်ငန်းမေားတေင် 
ဦးကဆာင်သူမေား 
ြါဝင်ကဆာင်ရွျ်မှု 
(ကျေးရွာေကရေတေျ်)

ေလေတ်သကောြါဝင်သည့်ေပခားဦးကဆာင်သူမေား

ျေန်းမာကရးဝန်ထမ်းမေား

ကျေးရွာရြ်မိရြ်ေမေား

ကျေးရွာျေန်းမာကရးေေေဲ့မေား

NCDDP စီမံျိန်းမရှိကသာ ကျေးရွာ NCDDP စီမံျိန်းကျေးရွာ

ောသာကရးကခါင်းကဆာင်မေား

၅ ၁၀ ၁၅ ၂၀ ၂၅ ၃၀

၁၅

၇

၁၇

၂၆

၁၅

၁၆

၆

၁၈

၂၇

၁၀

ကျေးရွာကခါင်းကဆာင်မေား၏ ကပြာသျားခေျ်ေရ NCDDP စီမံျိန်းမရှိကသာ ကျေးရွာမေားနှင့် 
နင်းယှဉ်ြါျ NCDDP စီမံျိန်းရှိကသာ ကျေးရွာမေားမှ ကခါင်းကဆာင်မေားသည် ေစိုးရ 
လမ်းညွှန်ခေျ်မေား လိုျ်နာကဆာင်ရွျ်မှုရှိကစကရးေတေျ် သိသာစော ြိုမိုကဆာင်ရွျ်မှုရှိကသျာင်း 
သိရြါသည်။ ဦးရောင်သူများ အများေုံးေံ့ေိုးရောင်ရွက်သည့် လုေ်ငန်းများတွင် သတင်းအချက် 
အလက်မှေရဝမခင်း (၃၆ ရွာ)၊ လက်ကမ်းစာရစာင်နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးမေု၍ ရကကညာချက်များ 
မဖန့်ရဝမခင်းနှင့် အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များ လိုက်နာရောင်ရွက်မှုရှိရစရရး ကကိုးေမ်းမခင်း 
(၃၁ ရွာ)၊ ညမွွက်ရ အမိန့်ွုတ်မေန်ချက်များ၊ ခရီးသွားလာမှုကန့်သတ်ချက်များ၊ ေါးစေ်၊ 
နှာရခါင်းစည်းတေ်ေင်ရရး၊ လူစုလူရဝးကန့်သတ်ချက်များ၊ လက်ရေးမခင်း၊ ကိုယ်ေူချနိ် 
တိုင်းတာမခင်း၊ ေံ့ေိုးအကူအညီများမဖန့်ရဝမခင်း စသည့်လုေ်ငန်းများတွင် ေူးရေါင်းေါဝင်မခင်း 
(၂၄ ရွာ)၊ ကွာရန်တင်းနှင့် သက်ေိုင်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များ မဖည့်ေည်းရေးမခင်း (၂၂ ရွာ) တို့ 
ေါဝင်ကကေါသည်။ ွ ို့မေင် ကွာရန်တင်းစင်တာများ ွ ူရွာင်မခင်း၊ ကွာရန်တင်းေိုင်ရာ လိုအေ်ချက် 
များနှင့် စေ်လျဉ်း၍ ရကျးရွာမေည်သူများအား အသိရေးမခင်း (သို့မဟုတ်) ကွာရန်တင်းဝင်သည့် 
ရကျးရွာမေည်သူများအတွက် အစားအရသာက် မဖည့်ေည်းရေးမခင်း စသည်တို့လည်း ေါဝင် 
ေါသည်။ (ဇယား-၉)

 ဦးကဆာင်မှု
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ျောရန်တင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ခေျ်မေားျို ကဆာင်ရွျ်မှုရှိကစကရးကဆာင်ရွျ်ပခင်း

ပြုမူကဆာင်ရွျ်မှုြုံစံမေားကပြာင်းလဲကစရန်လုြ်ကဆာင်ပခင်း

ေစိုးရလမ်းညွှန်ခေျ်မေား လိုျ်နာကဆာင်ရွျ်မှုရှိကစကရးကဆာင်ရွျ်ပခင်း

သတင်းေခေျ်ေလျ်မှေကဝပခင်း

ေျူေညီြံ့ြိုးမှုမေားပေန့်ကဝပခင်း

၂ ၄ ၆ ၈ ၁၀ ၁၂ ၁၄ ၁၆ ၁၈ ၂၀

ဇယား  -  ၉

ေမေ ိုးမေ ိုးကသာ 
လုြ်ငန်းမေား 
ကဆာင်ရွျ်ခဲ့သျသည့် 
ဦးကဆာင်သူမေားရှိကသာ 
ကျေးရွာေကရေတေျ် 

၁၅

၁၉

၁၂

၁၈

၄

၇

၁၂

၁၂

၁၈

၇

ကေသဦးကဆာင်မှုေကြါ် ယုံသျည်မှု (သို့မဟုတ်) ယုံသျည်မှုမရှိပခင်းသည် ျိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ 
ျေန်းမာကရး ေစီေမံမေားေကြါ် ကျေးရွာပြည်သူမေားမှ ရှုပမင်လျ်ခံသည့် နည်းလမ်းြုံစံေကြါ် 
ေကရးြါသည့် သျ်ကရာျ်မှုရှိြါသည်။ ရအာက်ေါမဖစ်ရေ်ရလ့လာမှု (၁၂) တွင် ယင်းနှင့်စေ်လျဉ်း၍ 
ရဖာ်မေွားေါသည်။

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၁၂ ) 

ယုံသျည်မှု 
ေားနည်း၍ လိုျ်နာမှု 
ေားနည်းပခင်း

ချင်းမေည်နယ်ရှိ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုရောင်ရွက်ခဲ့သည့် ရကျးရွာများအနက် ရကျးရွာတစ်ရွာ 
သည် မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ေွမေုံး ကိုဗစ်-၁၉ အတည်မေုလူနာရတွ့ရှိခဲ့သည့် တည်ရနရာ 
မဖစ်ေါသည်။ အေိုေါ လူနာအမှတ် (၁) သည် အရမရိကန်မေည်ရွာင်စုမှ မေန်ရရာက်လာဖေီး 
ရနာက် နာမကျန်းမဖစ်ခဲ့ဖေီး ဖမို့နယ်ရေးရုံသို့ လွှဲရမောင်း၍ ၎င်းအား စမ်းသေ်စစ်ရေးခဲ့ေါသည်။ 
ရရာဂါေိုးရှိရကကာင်း အတည်မေုဖေီးရနာက် အာဏာေိုင်များက ၄င်းအတည်မေုလူနာနှင့် ွိရတွ့ 
ခဲ့သည့် အမခားမေည်သူများအား ရှာရဖွရဖာ်ွုတ်ရန် ရကျးရွာအုေ်စု အုေ်ချုေ်ရရးမှူးများအား 
ညွှန်ကကားခဲ့ေါသည်။ ၎င်းတို့အနက် ရနာက်ွေ်မေည်သူ ၃ ဦးအား ရရာဂါေိုးရှိရကကာင်းစမ်းသေ် 
ရတွ့ရှိခဲ့ဖေီး ဖမို့နယ်ရေးရုံသို့ လွှဲရမောင်းရေးေို့ခဲ့သလို ရရာဂါေိုးမရှိရကကာင်း စမ်းသေ်ရတွ့ရှိ 
ခဲ့သည့် အမခားွိရတွ့ မေည်သူများကို ၎င်းရေသရှိ ကွာရန်တင်းစင်တာသို့ ေို့ရောင်ခဲ့ေါသည်။ 

လူနာအမှတ် (၁) အေါအဝင် လူနာနှင့် ွိရတွ့ခဲ့သူများသည် ၎င်းတို့တွင် ရရာဂါေိုးကူးစက်ခံ 
ရရကကာင်း မယုံကကည်ခဲ့ကကေါ။ ယင်းအစား ရကျးရွာအုေ်ချုေ်ရရးမှူးနှင့် ၎င်းတို့အရေါ် မိသားစု 
နှင့် ကိုယ်ရရးကိုယ်တာ အဖငိုးအရတးရကကာင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရရာဂါေိုးရှိရကကာင်း စွေ်စွဲခဲ့မခင်း 
မဖစ်သည်ဟု ယုံကကည်ခဲ့ကကေါသည်။ စင်စစ်အားမဖင့် ရကျးရွာမေည်သူများသည် အေိုေါသတင်း 
အရေါ် ယုံကကည်ခဲ့မခင်းမရှိဘဲ အစိုးရအာဏာေိုင်များနှင့် ရကျးရွာအုေ်စု အုေ်ချုေ်ရရးမှူးတို့ 
ချမှတ်ခဲ့သည့် အစီအမံလမ်းညွှန်ချက်များကို အရရးမစိုက်ဘဲ လျစ်လျူရှုခဲ့ကကေါသည်။ 
၎င်းမဖစ်ရေ်နှင့်စေ်လျဉ်းသည့် မလိုလားသည့် ွင်မမင်ချက်များ လူမှုမီေီယာရေါ်တွင် ရဖာ်မေမှု 
များရှိခဲ့ဖေီး ရကျးရွာအတွင်း လူမှုကဏ္ဍေက်ေံမှုများလည်း ေိုမိုေိုးရွားခဲ့ေါသည်။

NCDDP စီမံျိန်းမရှိကသာ ကျေးရွာ NCDDP စီမံျိန်းကျေးရွာ
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ပမန် မာနိုင်ငံေတေင်း ြထမဆုံး ျိုဗစ်-၁၉ လူနာကတေ့ရှိပြီးကနာျ် ေကထေကထေ  
 ေုြ်ခေုြ်ကရးဦးစီးဌာနသည် ၎င်း၏ပမို့နယ်ေဆင့်ရုံးမေားမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာေုြ်စု  

 ေုြ်ခေုြ်ကရးမှူးမေားေား ျိုဗစ်-၁၉ ျြ်ကရာဂါ ျာျေယ်တားဆီးကရးကျာ်မတီ 
မေားေေဲ့စည်းရန် ညွှန်သျားခဲ့ြါသည်။ ွိုမှတစ်ေင့် အုေ်ချုေ်ရရးမှူးများသည် ရကျးရွာအေင့် 
၎င်းရကာ်မတီများ ေက်လက်ဖွဲ့စည်းရန် ရကျးရွာအကကီးအကဲများကို ညွှန်ကကားခဲ့ေါသည်။ 
၎င်းရကာ်မတီများတွင် ေုံမှန်အားမဖင့် ရကျးရွာအကကီးအကဲမှ ဥက္ကဋ္ဌအမဖစ်ေါဝင်၍ ကျန်းမာရရး 
လုေ်သားများ၊ ရကျာင်းအုေ်ေရာ၊ ေရာမများနှင့် အမခားကသဇာရှိသည့် ရေသခံရခါင်းရောင်များ 
ေါဝင်ကကေါသည်။ ရကာ်မတီများအရနမဖင့် အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များ ရကကညာမခင်းနှင့် လိုက်နာ 
ရောင်ရွက်မှုရှိရစရန် လုေ်ရောင်မခင်း၊ မေုမူရနွိုင်မှု ေုံစံရမောင်းလဲရန် တိုက်တွန်းမခင်း၊ 
ရရာဂါေိုးနှင့်စေ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ မှေရဝမခင်း စသည်တို့အေါအဝင် တရားဝင် 
တာဝန်ဝတ္တရားများအရေါ် ေိုမိုအဓိကွား ရောင်ရွက်ကကေါသည်။

ျိုဗစ်ျာျေယ်တားဆီးကရးကျာ်မတီမေားျို ဆန်းစစ်ကလ့လာခဲ့သည့် ကျေးရွာ ၃၃ ရွာတေင် 
ေေဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ေနျ် ကျာ်မတီ ၃၀ ၌ ေမေ ိုးသမီးေေေဲ့ဝင်မေား ြါဝင်ြါသည်။ ရဘးအန္တရာယ် 
သက်ရရာက်မှုခံစားခဲ့ရသည့် ရကျးရွာများသည် ကကီးမားသည့် သဘာဝရဘးအန္တရာယ် ခံစား 
ခဲ့ရမခင်းမရှိရသာ ရကျးရွာများွက်စာလှေင် ရကာ်မတီဖွဲ့စည်းရောင်ရွက်မှု ေိုမိုများမေားရကကာင်း 
ယူေသတ်မှတ်နိုင်ေါသည်။ ယင်းသို့ ကွဲမေားမခားနားရသည့် အရကကာင်းရင်းမှာ ရဘးအန္တရာယ် 
သက်ရရာက်မှု ခံစားခဲ့ရသည့် ရကျးရွာများအရနမဖင့် ရဘးအန္တရာယ်များအရေါ် ရမဖရှင်းရောင်ရွက် 
ခဲ့သည့် ယခင်အရတွ့အကကုံများရကကာင့် မေင်ေရိုက်ခတ်မှုများအား တုံ့မေန်ရောင်ရွက်ရရးအတွက် 
ကကိုတင်မေင်ေင်မှုများ လုေ်ရောင်ရန်လိုအေ်ရကကာင်း ေိုမိုသိရှိနားလည်ရသာရကကာင့် မဖစ်နိုင် 
ေါသည်။ 

ကျာ်မတီမေားတေင် ြါဝင်သည့် ေေေဲ့ဝင်မေား၏ ေကပခေကန၊ ေေဲ့စည်းြါဝင်မှုနှင့် ေမေ ိုးသမီးမေား၏ 
ျိုယ်စားပြုမှုမေားသည် ကျေးရွာေလိုျ် ေမေ ိုးမေ ိုးျေဲပြားြါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးရှိ 
ေန်းစစ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရကျးရွာ ၄ ရွာတွင် အမျ ိုးမျ ိုးကွဲမေားသည့် ရကာ်မတီအဖွဲ့ေါဝင်မှု 
အရမခအရနများနှင့် စေ်လျဉ်းသည့် နမူနာရကာင်းများကို ရတွ့ရှိရေါသည်။ ရကာ်မတီ ၂ ခုတွင် 
အမျ ိုးသမီးရကျးရွာအုေ်စု အုေ်ချုေ်ရရးမှူးများမှ ဦးရောင်ကကဖေီး ရေးရုံနှင့် အွက်တန်း 
ရကျာင်းရှိရသာ ေိုမိုကကီးမားသည့် ဖမို့နယ်တွင် တည်ရှိသည့် ရကာ်မတီတစ်ခုတွင်မူ အမျ ိုးသမီး 
များမေါဝင်ေါ။ ၄ ရွာရမမာက်ရကျးရွာ၏ ရကာ်မတီတွင် အမျ ိုးသားရကျးရွာအုေ်စု အုေ်ချုေ် 
ရရးမှူးမှ ဦးရောင်ဖေီး အမျ ိုးသမီး ကျန်းမာရရးဝန်ွမ်းများ ေါဝင်ခဲ့ေါသည်။

ေမေ ိုးသမီးကျာ်မတီဝင်မေားသည် ေမေားေားပေင့် ျေန်းမာကရး လုြ်သားမေား (သားေေားဆရာမ 
မေား) (သို့မဟုတ်) ကျောင်းဆရာမမေား (ကျောင်းမေားျို ျောရန်တင်းကနရာေပေစ် ေသုံးပြု 
ပခင်းကသျာင့်) စသည့် ေပခားလုြ်ငန်းနယ်ြယ် ေခန်းျဏ္ဍမေားမှ ပေစ်သျြါသည်။ မရကွးတိုင်း 
ရေသကကီးရှိ မတူညီသည့် ဖမို့နယ် ၂ ခုမှ ရကျးရွာများတွင် ရကျာင်းေရာမ (သို့မဟုတ်) 
ကျန်းမာရရးဝန်ွမ်း မဟုတ်ရသာ အမျ ိုးသမီး ရကာ်မတီဝင်များကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမဖင့် 
ွည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ဖေီး မွန်မေည်နယ်ရှိ အချ ို ့ရသာရေသများတွင် ရကာ်မတီများ၌ မွန်အမျ ိုးသမီး 
အသင်းအဖွဲ့များနှင့် မိခင်နှင့်ကရလး ရစာင့်ရရှာက်ရရးအသင်းအဖွဲ့များမှ အမျ ိုးသမီးများ ေါဝင် 
ခဲ့ကကေါသည်။

၆.၂။

ကိုဗစ် - ၁၉ 
ရောဂါကာကွယ် 
တားဆီးရေး 
ကော်မတီများ
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ဆန်း စစ်ကလ့လာခဲ့သည့် ကျေးရွာ ၄၀ ခန့်တေင် ၎င်းတို့ကျေးရွာရှိ ကခါင်းကဆာင်  
 မေားေခေင်းခေင်း ြူးကြါင်းကဆာင်ရွျ်မှုရှိကသျာင်း ကျေးရွာေကျီးေျဲမေားထံမှ  

 ကလ့လာကတေ့ရှိရြါသည်။၁၆ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုအရ NCDDP စီမံကိန်း ရကျးရွာ 
များတွင် ရခါင်းရောင်များအကကား ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှု ေိုမိုရတွ့ရှိခဲ့ရဖေီး ၎င်းရကျးရွာများတွင် 
ရကျးရွာရေ်မိရေ်ဖများ ေိုမိုေါဝင်ရောင်ရွက်မှုရှိရကကာင်း ရတွ့ရေါသည်။ (အွက်ရဖာ်မေေါ  
ဇယား-၉ တွင်ကကည့်ရန်) “ေဋိေက္ခသက်ရရာက်မှု ခံစားရသည့် ရကျးရွာများတွင် ရခါင်းရောင် 
များကကား ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှု ေိုမိုမမင့်မားရကကာင်းကိုလည်း သိရှိရေါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံ 
အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ေူးတွဲအုေ်ချုေ်သည့် ရေသများရှိ 
ေဋိေက္ခသက်ရရာက်မှု ခံစားရသည့် ရကျးရွာများတွင် ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှု မမင့်မားဖေီး 
ယင်းသည် ရေသတွင်း ဦးရောင်မှုနှင့် ချတိ်ေက်လုေ်ကိုင်မှုများ၏ အရရးေါမှုနှင့် လိုအေ်ချက် 
အရေါ် အသိအမှတ်မေု သိရှိနားလည်မခင်းရကကာင့် မဖစ်နိုင်ေါသည်။

ကျေးရွာေကျီးေျဲမေားေသျား ြူးကြါင်းကဆာင်ရွျ်မှုရှိသည့် ကျေးရွာမေားတေင် ကျေးရွာ 
ပြည်သူမေားသည၁်၆ ေျူေညီြံ့ြိုးမှုမေားျို လုံကလာျ်ပြည့်စုံစော ရရှိသျကသျာင်း ေကထာျ် 
ေထားမေားေရ သိရှိသျြါသည်။ ေူးရေါင်းရောင်ရွက်ရသာ ရခါင်းရောင်များရှိသည့် ရကျးရွာ 
များ၏ ွက်ဝက်ရကျာ်တွင် ရကျးရွာမေည်သူများသည် လုံရလာက်မေည့်စုံရသာ အကူအညီ 
ေံ့ေိုးမှုများရရှိသည်ဟု ခံစားကကရဖေီး ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှုအားနည်းသည့် ရခါင်းရောင်များ 
ရှိရသာ ရကျးရွာများ၏ ရလးေုံတစ်ေုံခန့်သာလှေင် ယင်းသို့ခံစားရရှိကကရကကာင်း သိရှိကကေါသည်။ 
(ဇယား-၁၀) အေိုေါ ေက်ေံရရးအရမခအရနများသည် ရဘးအန္တရာယ်သက်ရရာက်မှု ခံစား 
ရသည့် ရကျးရွာများတွင် ေိုမို သိသာမမင်သာေါသည်။ (ရဘးအန္တရာယ် သက်ရရာက်မှု မခံစား 
ရရသာ ရကျးရွာများနှင့် နင်းယှဉ်ေါက) ရခါင်းရောင်များအကကား ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှု 
မမင့်မားသည့် ရကျးရွာများသည် ၎င်းတို့၏မေည်နယ်၊ တိုင်းရေသကကီးအစိုးရွံမှ ေံ့ေိုးမှု ေိုမို 
ရရှိကကဖေီး အစိုးရ၏ ေုတိယအကကိမ် ရငွသားရွာက်ေံ့ရကကးအတွက် ရရှိနိုင်သည့် အရမခအရန 
ေိုမိုမမင့်မားမခင်းရကကာင့် ၎င်းတို့ရရှိသည့် အရွာက်အကူေံ့ေိုးမှုများသည် မေည့်စုံလုံရလာက်မှု 
ရှိသည်ဟု ယူေသတ်မှတ်ကကေါသည်။

ကျေးရွာမေားရှိ ကျာင်းမေန်သည့် လူမှုျဏ္ဍဆျ်ဆံမှု ေကပခေကနမေားနှင့် ြူးကြါင်းကဆာင်ရွျ် 
လိုမှုရှိကစသည့် ကခါင်းကဆာင်မေားေသျား ဆျ်နေယ်မှုရှိကသျာင်း ဆန်းစစ်ကလ့လာမှုေရ ကတေ့ရှိ 
ရြါသည်။ ရကာင်းမွန်သည့် ေက်ေံရရးအရမခအရနရှိရသာ ရကျးရွာ ၁၁ ရွာလုံးရှိ ရခါင်းရောင် 
များသည် ေူးရေါင်းရောင်ရွက်လိုမှု မမင့်မားရကကာင်း သိရှိရေါသည်။ ရခါင်းရောင်များ ေူးရေါင်း 
ရောင်ရွက်မှုရှိသည့် ရကျးရွာ ၈ ရွာအနက် ရကျးရွာတစ်ရွာတွင်သာ ေက်ေံရရးအရမခအရန 
ေိုးရွားမှုရှိဖေီး ရခါင်းရောင်များ ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှုမရှိသည့် ရကျးရွာ ၄ ရွာအနက် တစ်ရွာတွင် 
ယင်းသို့ ေက်ေံရရး အရမခအရနေိုးရွားမှုရှိေါသည်။ ွို့မေင် ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှုရှိရသာ 
ရခါင်းရောင်များရှိသည့် ရကျးရွာများမှ ရကျးရွာမေည်သူများသည် ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှု မရှိသည့် 
ရကျးရွာများနှင့် နင်းယှဉ်ေါက ရရာဂါေိုးွိန်းချုေ်ရရးေိုင်ရာ အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များကို ေိုမို 
လိုက်နာကကသည့် အရမခအရနရှိရကကာင်း ရတွ့ရှိရေါသည်။

၆.၃။

ခေါင်းဆောင် 
များအကြား 
ပူးပေါင်း 
ဆောင်ရွက်မှု

၁၆   ရကျးရွာအကကီးအကဲအမေင် ရေသခံကျန်းမာရရးဝန်ွမ်းများ၊ ဘာသာရရးရခါင်းရောင်များ၊ ရကျးရွာရေ်မိရေ်ဖများ (သို့မဟုတ်)
အများရိုရသရလးစားသည့် ေုဂ္ဂိုလ်များနှင့်/ သို့မဟုတ် အမခားဦးရောင်သူများသည် ကိုဗစ်-၁၉ တုံ့မေန်ရောင်ရွက်ရရးလုေ်ငန်း 
များတွင် ေါဝင်မှုရှိေါက ရကျးရွာအတွင်း ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှုရှိရသာ ဦးရောင်မှု အခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ေါသည်။

 ဦးကဆာင်မှု

စာမေျ်နှာ -  49



ြူးကြါင်းကဆာင်ရွျ်မှုမရှိ

ြူးကြါင်းကဆာင်ရွျ်မှုရှိ

၅ ၁၀ ၁၅ ၂၀ ၂၅

၁၁

၁၇

၄

၂၂

ဇယား  -  ၁၀

ြူးကြါင်း 
ကဆာင်ရွျ်သည့် 
ကခါင်းကဆာင်မေား 
ရှိကသာ ကျေးရွာမေား၏ 
ေကရေတေျ်

ေျူေညီြံ့ြိုးမှုမေား 
လုံကလာျ်ပြည့်စုံစောရရှိ

ေျူေညီြံ့ြိုးမှုမေား 
လုံကလာျ်ပြည့်စုံစောမရရှိ

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၁၃) 

ေမေ ိုးသမီး 
ေုြ်ခေုြ်ကရးမှူး 
တစ်ဦး၏ 
ဂုဏ်ယူေေယ်ရာ 
စေမ်းကဆာင်မှု

ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးရှိ ရဘးအန္တရာယ်သက်ရရာက်မှု ခံစားခဲ့ရသည့် NCDDP စီမံကိန်း 
ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ၂၀၁၆ အုေ်ချုေ်ရရးမှူးရရွးရကာက်ေွဲတွင် ဖမို့နယ်၏ ေွမေုံးအမျ ိုးသမီး 
ရကျးရွာအုေ်စု အုေ်ချုေ်ရရးမှူးတစ်ဦး ရရွးချယ်ခံခဲ့ရေါသည်။ ရကျးရွာမေည်သူများသည် 
သူမအတွက် များစွာဂုဏ်ယူခဲ့ကကဖေီး သူမသည် ရွာနှင့်ေိုင်သည့် ကိစ္စရေ်များအားလုံးတွင် 
ရေသေိုင်ရာ အုေ်ချုေ်ရရးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဘုန်းရတာ်ကကီးများ၊ ရကျးရွာရေ်မိရေ်ဖများ၊ ေရာ၊ 
ေရာမများအကကား အကကံမေုရေွးရနွးမှုနှင့် ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှု အားရကာင်းသူတစ်ဦးမဖစ ်
ရကကာင်း သိရှိရေါသည်။ သူမအုေ်ချုေ်သည့်ရေသရကျးရွာမှ မေည်သူတစ်ဦး၏ရမောကကားချက်မှာ 
- “လူကကီးလုေ်လာတဲ့အစဉ်အေက် အခုအမျ ိုးသမီးကိုရတာ့ ဘယ်သူမှ မမီဘူး။ ရတာ်တယ်။ 
အရကာင်းေုံး လုေ်နိုင်တယ်။ ေီအမျ ိုးသမီးကို အုေ်စုအုေ်ချုေ်ရရးမှူးအမဖစ် စဖေီးတင်တုန်း 
ကရတာ့ မိန်းကရလးေိုရတာ့ ဓားခုတ်၊ လှံွိုးမဖစ်ရင် သွားရလာရရမဖရှင်းရတာ မရကာင်းဘူး 
ေိုဖေီး သရဘာမတူနိုင်ဘူးေိုဖေီး ကန့်ကွက်ခဲ့ရသးတယ်။အခုရတာ့ အဲလိုကန့်ကွက်ခဲ့မိတာကို 
ရနာင်တရရနတယ်။”

အေိုေါ ရကျးရွာအုေ်စုအုေ်ချုေ်ရရးမှူးသည် ကိုဗစ်-၁၉ အကျေ်အတည်းအရေါ် ကိုင်တွယ် 
ရမဖရှင်းရာတွင် ရကျးရွာေိုင်ရာကိစ္စရေ်များနှင့်ေတ်သက်၍ ေုံမှန်အားမဖင့် သူမရေွးရနွး 
တိုင်ေင်ရနကကမဖစ်သည့် ေုဂ္ဂိုလ်များအမေင် ကျန်းမာရရးဝန်ွမ်းများ၊ ရကျးရွာမေည်သူများ၊ 
ရေသခံ ေရဟိတအဖွဲ့အစည်းများမှ ရခါင်းရောင်များကို စုစည်းရောင်ရွက်နိုင်ရကကာင်း 
ရတွ့ရေါသည်။ ကေ်ရရာဂါေိုင်ရာ ရကျးရွာအေင့် တုံ့မေန်ရောင်ရွက်ရရးလုေ်ငန်းများအတွက်  
အားလုံးေူးရေါင်းေါဝင်မှုရှိရသာ ရေွးရနွးညှိနင်းမှု နည်းလမ်း၊ တာဝန်အသီးသီး ခွဲရဝ 
သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းများမဖင့် အဖွဲ့ကို ဦးရောင်ခဲ့ေါသည်။ ွို့မေင် လူမှုကဏ္ဍေက်ေံမှု 
အရမခအရနများ ေိုမိုရကာင်းမွန်ခဲ့ဖေီး ရကျးရွာမေည်သူများအရနမဖင့်လည်း လုံရလာက်မေည့်စုံ 
သည့် အကူအညီေံ့ေိုးမှုများ လက်ခံရရှိခဲ့ရကကာင်း သိရေါသည်။
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ကယ ေုယေေားပေင့် ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လေထိ ေခေျ်ေလျ်မေားေရ ေစိုးရနှင့် ေပခား 
ေေေဲ့ေစည်းမေားမှ ေားထုတ်ြံ့ြိုးခဲ့သည့် ေျူေညီြံ့ြိုးမှုမေား၏ ေတိုင်းေတာ 

 သိသာမေားပြားမှုရှိကသျာင်း ကတေ့ရြါသည်။ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုရောင်ရွက်ခဲ့သည့် 
ရကျးရွာ ၅၆ ရွာအနက် ၅၄ ရွာမှ ရကျးရွာမေည်သူများသည် အကူအညီေံ့ေိုးမှုများ လက်ခံရရှိခဲ့ 
ကကေါသည်။ အနီးေုံးရေးရနရာသို့ သွားလာရန် ၂ နာရီ (သို့မဟုတ်) ယင်းွက် ေိုမိုကကာမမင့်သည့် 
အကွာအရဝးတွင်ရှိရသာ ရကျးရွာ ၅ ရွာမှ ရကျးရွာမေည်သူများသည်ေင် အကူအညီေံ့ေိုးမှုများ 
လက်ခံရရှိခဲ့ကကေါသည်။ ရကျးရွာ ၂ ရွာမှ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများသာလှေင် အကူအညီေံ့ေိုးမှု 
တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိရကကာင်း ရဖာ်မေခဲ့ကကဖေီး အေိုေါ ရကျးရွာ ၂ ရွာလုံးမှာ လူမှုကဏ္ဍအရ 
တစ်သားတည်းမဖစ်သည့် မျ ိုးနွယ်တူ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ ရနွိုင်သည့် ရကျးရွာများမဖစ်၍ 
တစ်ရွာမှာ ချင်းမေည်နယ်နှင့် ရနာက်တစ်ရွာမှာ ရှမ်းမေည်နယ် တို့မှမဖစ်ေါသည်။ သို့ရသာ် အကူအညီ 
ေံ့ေိုးရရးလုေ်ငန်းများအရနမဖင့် ကန့်သတ်ချက်နှင့် မေဿနာတစ်စုံတစ်ရာ မရှိသည့် အရမခအရန 
မျ ိုးမဟုတ်ေါ။

၇ အကူအညီပံ့ပိုးမှု

စာမေျ်နှာ ၅၁-၅၈

ေျူေညီြံ့ြိုးမှု
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ပြည် ကထာင်စုေစိုးရသည် ဆန်းစစ်ကလ့လာခဲ့သည့် ကျေးရွာမေားေနျ် ကျေးရွာ ၅၀  
 ခန့်တေင် ေျူေညီြံ့ြိုးမှုမေား ပေည့်ဆည်းကြးခဲ့ကသျာင်း ကျေးရွာကခါင်းကဆာင်  

 မေားထံမှ သိရှိရြါသည်။ ၎င်းတို့တွင် ေဋိေက္ခသက်ရရာက်မှုခံစားရသည့် ရေသ 
များရှိ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုရောင်ရွက်ခဲ့ရသာ ရကျးရွာများ အားလုံးေါဝင်ဖေီး အချ ို ့ရကျးရွာများမှာ 
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ အမေည့်အဝ (သို့မဟုတ်) တစ်စိတ်တစ်ရေသ 
စီမံအုေ်ချုေ်သည့် ရကျးရွာများမဖစ်ေါသည်။ အကူအညီေံ့ေိုးမှုရရိှရကကာင်း သိရသည့် ကျန်ရှိရသာ 
ရကျးရွာ ၄ ရွာတွင် ဖမို့နယ်အာဏာေိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ အကူအညီေံ့ေိုးသည့် ရကျးရွာ ၂ 
ရွာ၊ တိုင်းရေသကကီး/မေည်နယ်အစိုးရမှ ေံ့ေိုးသည့်ရကျးရွာ ၁ ရွာ၊ ရှမ်းမေည်နယ်ရှိ တေ်မရတာ် 
လက်ဖက်စက်ရုံမှတစ်ေင့် တေ်မရတာ်မှ ေံ့ေိုးသည့် ရကျးရွာ ၁ ရွာတို့မဖစ်ေါသည်။ စုစုရေါင်း 
အရနနှင့် တိုင်းရေသကကီး/မေည်နယ်အစိုးရမှ ရကျးရွာ ၄ ရွာတွင် အကူအညီမဖည့်ေည်းခဲ့ဖေီး  
ေုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များမှ ရကျးရွာ ၁၀ ရွာတွင် မဖည့်ေည်းရေးအေ်ခဲ့ေါသည်။ အကူအညီေံ့ေိုးမှု 
ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရသာ အိမ်ရွာင်စုများ၏စာရင်းကို စာရင်းမေုစုတင်မေရန် 
အေါအဝင် အကူအညီေံ့ေိုးမှုများ မဖန့်ရဝရရးနှင့် စေ်လျဉ်း၍ ရကျးရွာအုေ်စုအုေ်ချုေ်ရရးမှူးများ 
နှင့် ေက်သွယ်နိုင်ရန် ဖမို့နယ်အာဏာေိုင်များသည် မိုဘိုင်း application တစ်ခု မဖစ်သည့် Viber 
ကို အသုံးမေုခဲ့ကကေါသည်။

ေစိုးရ၏ ေျူေညီြံ့ြိုးမှုမေားေပြင် ေခေ ို ့ကသာ ကျေးရွာမေားသည် ြုဂ္ဂလိျေလှူရှင်မေားထံမှ 
ျူညီကထာျ်ြံ့မှုမေားျိုလည်း ရရှိခဲ့သျြါသည်။ ေုဂ္ဂလိကအလှူရှင်များတွင် ဘာသာရရး 
အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာရရးရခါင်းရောင်များ၊ တစ်ဦးချင်းအလှူရှင်များ ေါဝင်ကကေါသည်။ 
အေိုေါအလှူရှင်များသည် တစ်ခါတစ်ရံ ၎င်းတို့၏လှူေါန်းမှု လက်ခံရရှိသည့်ရကျးရွာမှ 
မဟုတ်ကကဘဲ အနီးဝန်းကျင်ရှိဖမို့ (သို့မဟုတ်) ဖမို့နယ်ရုံးစိုက်ရာရနရာများမှ လာရရာက်မခင်း 
မဖစ်ေါသည်။ ရယဘုယျအားမဖင့် ရဝးလံသည့်ရကျးရွာများအတွက် အေိုေါ ေုဂ္ဂလိက အလှူရှင် 
များသည် အလွန်အရရးေါသည့် ကူညီရွာက်ေံ့မှု အရင်းအမမစ်များ မဖစ်ေါသည်။ အေိုေါ ေုဂ္ဂလိက 
အလှူရှင်များအရနမဖင့် ရေသတစ်ခုအတွင်းရှိ အမျ ိုးမျ ိုးရသာ ရကျးရွာများအား လှူေါန်းမခင်းလား 
(သို့မဟုတ်) အချ ို ့ရသာရကျးရွာများကို ရရွးချယ်သတ်မှတ်၍ လှူေါန်းမခင်းလား ေိုသည်ကို 
ရှင်းလင်းစွာမသိရေါ။ ေဲခူးတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ရငွရကကးချမ်းသာသူတစ်ဦးသည် 
၎င်း၏ လက်ရွာက်မဖစ်သူနှင့်အတူ ရကျးရွာသို့ ရရာက်ရှိလာဖေီး ရကျးရွာရေ်မိရေ်ဖများနှင့် 
ရကျးရွာအတွင်း လှည့်လည်ရလ့လာ၍ ကူညီရွာက်ေံ့ရန် နွမ်းေါးသည့်မိသားစုများကို ရရွးချယ် 
ရေးအေ်ခဲ့ရကကာင်း သိရှိရေါသည်။

၇.၁။

အကူအညီ 
ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်း 
သူများ

၂၀၂၀ ဇူလိုင်လေထိ ေခေျ်ေလျ်မေားေရ ျြ်ကရာဂါစတင်သည့်ေခေနိ်မှစ၍  
 ပြည်ကထာင်စုေစိုးရေေေဲ့သည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ကျေးရွာမေားေတေျ်  

 ေစားေစာကထာျ်ြံ့မှု တစ်ကျိမ်၊ ကငေသားကထာျ်ြံ့ကသျး တစ်ကျိမ်
ပေည့်ဆည်းကြးေြ်ခဲ့ြါသည်။ ရကျးရွာ ၂ ရွာမှလွဲ၍ ကျန်သည့် ရကျးရွာများအားလုံးတွင် 
မေည်ရွာင်စုအစိုးရွံမှ အစားအစာရွာက်ေံ့မှု လက်ခံရရှိခဲ့ကကေါသည်။ အေိုေါ အစားအစာ 
ရွာက်ေံ့မှုအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၀ ဧဖေီလတွင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၌ မဖန့်ရဝရေးအေ်ခဲ့ဖေီး ၎င်းအစီအစဉ် 
တွင် ေန်၊ ေီ၊ ေား၊ ေဲနှင့် ကကက်သွန်တို့ ေါဝင်ေါသည်။ ၂၀၂၀ ဇွန်လတွင် ေန်းစစ်ရလ့လာခဲ့သည့် 
ရကျးရွာများအနက် ၃၃ ရွာသည် ရငွသားရွာက်ေံ့ရကကး ၁၅၀၀၀-၂၀၀၀၀ ကျေ်ကိုလည်း 
လက်ခံရရှိခဲ့ကကေါသည်။ အစားအစာနှင့် ရငွသား ရွာက်ေံ့မှုလက်ခံရရှိခဲ့သည့် ရကျးရွာများ၌ 
အချ ို ့ရသာ ရကျးရွာအုေ်ချုေ်ရရးမှူးများသည် ယခင်အစားအစာရွာက်ေံ့မှုစာရင်းတွင် မေါဝင် 
ခဲ့သည့် အိမ်ရွာင်စုများအတွက် ရငွသားရွာက်ေံ့ရကကးများ ခွဲရဝမခင်းမဖင့် မိသားစုအရရအတွက် 

၇.၂။

ကူညီ 
ထောက်ပံ့မှု 
အမျိုးအစားများ

ေျူေညီြံ့ြိုးမှု
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ေိုမိုရရှိရစရန် ကူညီရွာက်ေံ့မှုများကို တစ်ေင့်မေန်လည်မဖန့်ရဝခဲ့ေါသည်။ အမခားရကျးရွာများ၌ 
အချ ို ့ရသာ မိသားစုများသည် အစားအစာနှင့် ရငွသားရွာက်ေံ့ရကကး ၂ မျ ိုးလုံး ရရှိခဲ့ကက 
ရသာ်လည်း ဧဖေီလအတွင်း အစားအစာရွာက်ေံ့မှုရရှိခဲ့သည့် အိမ်ရွာင်စုအားလုံး အမေည့်အဝ 
ဇွန်လတွင် ရငွသားရွာက်ေံ့ရကကးကိုလည်း ရာနှုန်းမေည့် ွေ်မံရရှိခဲ့သည်ေိုသည့် ရကျးရွာ 
တစ်ရွာမှေ ေန်းစစ်ရလ့လာမှုတွင် မရတွ့ရှိရေါ။

ကျေးရွာမေားသည် ေမေ ိုးမေ ိုးကသာ လူမှုေူလုံကရး ေစီေစဉ်မေားမှတစ်ဆင့်လည်း ေခေ ို ့ကသာ 
ကထာျ်ြံ့မှုမေားျို လျ်ခံရရှိခဲ့သျြါသည်။ သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ ကိုယ်ဝန်ရောင်အမျ ိုးသမီးများ၊ 
၂ နှစ်ရအာက် ကရလးရှိသည့် မိခင်များသည် ေုံမှန်အားမဖင့် ၃ လ တစ်ကကိမ် လူမှုဖူလုံရရး 
ရွာက်ေံ့ရကကး ၁၀၀၀၀-၁၅၀၀၀ ကျေ်သာ ရရှိကကရသာ်လည်း ၎င်းတို့သည် တစ်ကကိမ် 
ွေ်ရောင်း ရွာက်ေံ့ရကကးအမဖစ် ၃၀၀၀၀ ကျေ် ရရှိခဲ့ကကေါသည်။ ကယားမေည်နယ်နှင့် 
ချင်းမေည်နယ်များရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (non-profit group)နှင့် အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအချ ို ့
သည်လည်း အမျ ိုးသမီးများအတွက် တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရရးေစ္စည်းများ လှူေါန်းခဲ့ေါသည်။ 
လှေေ်စစ်ဓာတ်အားခများ ရလှော့ချရေးမှုကိုလည်း ရဖာ်မေခဲ့ကကေါသည်။

ြစ္စည်းကထာျ်ြံ့မှုလုြ်ငန်းမေား၏ ေရည်ေကသေးသည် ေပမဲတမ်းမလေဲမကသေ စံသတ်မှတ်ခေျ် 
နှင့်ေညီ ကဆာင်ရွျ်ခဲ့သျသည့် ေကပခေကနမေ ိုးမဟုတ်ြါ။ အချ ို့ရသာ ရကျးရွာများတွင် 
လက်ခံရရှိသည့် ေန်များ၏ အရည်အရသွးအလွန်နိမ့်ေါး၍ မေည်သူများမစားသုံးနိုင်ရသာ
ရကကာင့် ရမွးမမူရရးတိရစ္ဆာန်များ ရကျွးရမွးရန်သာ အသုံးမေုခဲ့ရရကကာင်း မေစ်တင်ရဝဖန်မှုများ 
ကကားသိရေါသည်။ အချ ို ့ရသာ ရေသအနည်းငယ်တွင် အရသးစားရတာင်သူများအတွက် 
တိုင်းရေသကကီး/မေည်နယ်အစိုးရမှ ေံ့ေိုးသည့် မျ ိုးရစ့များသည် အရည်အရသွးနိမ့်ေါးရသာ 
(သို့မဟုတ်) ရကျးရွာတွင် စိုက်ေျ ိုးရနကျ သီးနှံအမျ ိုးအစား မဟုတ်ရသာ မျ ိုးရစ့များမဖစ်ရကကာင်း
သိရှိရေါသည်။ အရင်းအမမစ်အမျ ိုးမျ ိုးမှ ရွာက်ေံ့မှု လက်ခံရရှိခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးရှိ 
ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ေံ့ေိုးမှုအမဖစ် ရရှိသည့် စေါးမျ ိုးရစ့များမှာ မမက်ေင်များ ရရာရနှာ၍ အရည် 
အရသွးမရကာင်းမခင်းရကကာင့် ရကျးရွာမေည်သူများမှ စိုက်ေျ ိုးမည့်အစား ေန်ကကိတ်ဖေီး စားသုံး 
ခဲ့ကကသည်ဟု သိရှိရေါသည်။

ျူ ျူညီကထာျ်ြံ့မှုမေားနှင့်စြ်လေဉ်း၍ ပြည့်စုံလုံကလာျ်မှုရှိသည်ဟု ကျေးရွာေကျီး  
 ေျဲမေားမှ သတ်မှတ်သည့် ကျေးရွာနှစ်ရွာရှိပြီး လုံကလာျ်မှုမရှိမှုကော်ပြသည့်  

 ကျေးရွာ ၁၈ ရွာရှိ၍ တိုင်းကေသကျီးနှင့် ပြည်နယ်မေားေသျား သိသာသည့်ျေဲပြားမှုမေ ိုး 
မကတေ့ရှိရြါ။(ဇယား-၁၁) NCDDP စီမံကိန်းရကျးရွာများသည် အမခားရကျးရွာများနှင့် နင်းယှဉ် 
ေါက လက်ခံရရှိသည့် ရွာက်ေံ့မှု ရလျာ့နည်းရကကာင်း သိရှိရေါသည်။ ယင်းသို့ ကွဲမေားမှုများနှင့် 
စေ်လျဉ်း၍ မဖစ်နိုင်ရမခရှိသည့် အရကကာင်းရင်း ၂ ချက်ရှိေါသည်။ ေွမအချက်မှာ NCDDP 
စီမံကိန်း ေီဇိုင်းေုံစံအရ စီမံကိန်းရကျးရွာများသည် ေိုမိုနွမ်းေါးသည့်ဖမို့နယ်များတွင် တည်ရှိ 
ရသာရကကာင့် တူညီစွာလက်ခံရရှိသည့် ရွာက်ေံ့မှုေမာဏနှင့် နင်းယှဉ်ေါက ၎င်းတို့၏ 
လိုအေ်ချက် ေိုမိုများမေားမခင်းရကကာင့် ွိုသို့ရမောေိုမခင်းမဖစ်နိုင်သည်ဟု ယူေနိုင်ေါသည်။ 
ေုတိယတစ်ချက်မှာ NCDDP စီမံကိန်းရကျးရွာများသည် စီမံကိန်းအရ မေည်ရွာင်စုအစိုးရွံမှ 
ေံ့ေိုးမှုများ ရရှိရနဖေီးမဖစ်သည်ေိုသည့် ယူေချက်ရကကာင့် ၄င်းတို့ွက်စာလှေင် စီမံကိန်းမရှိသည့် 
ရကျးရွာများသည် ေုဂ္ဂလိကအလှူရှင်များွံမှ ရွာက်ေံ့မှုများ သိသာစွာေိုမိုရရှိကကသည် ေိုသည့် 
အချက်မဖစ်နိုင်ေါသည်။ ယခင် ရွာက်ေံ့မှုအစီအစဉ်များနှင့် စေ်လျဉ်း၍ အရတွ့အကကုံရှိဖေီး 
အရရးရေါ်အရမခအရနများ၌ ရွာက်ေံ့မှု မည်မှေရမှော်မှန်းနိုင်သည်ေိုသည်နှင့် ေတ်သက်၍ 
အကျွမ်းတဝင်ရှိရသာ သဘာဝရဘးအန္တရာယ်သက်ရရာက်မှု ခံရသည့်ရကျးရွာများ မှတ်တမ်း 
ရမဖကကားသူများသည် သဘာဝရဘးသက်ရရာက်မှု မခံခဲ့ရသည့်ရကျးရွာများွက် ေိုမို၍ 
ရွာက်ေံ့မှုများ လုံရလာက်မှုရှိသည်ဟု ယူေသတ်မှတ်ကကေါသည်။

၇.၃။

ကူညီထောက်ပံ့ 
မှုများ ပြည့်စုံ 
လုံလောက်မှု 
အခြေအနေ

ေျူေညီြံ့ြိုးမှု
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ဇယား  -  ၁၁ လုံကလာျ်မှုမရှိ

လုံကလာျ်မှုရှိ

ကျေးရွာပြည်သူမေား 
လုံကလာျ်သည့် 
ကထာျ်ြံ့မှု ရရှိခဲ့ကသာ 
ကျေးရွာမေား၏ 
ေကရေတေျ်

ကယေုယေေားပေင့် ကျေးရွာေမေားစုသည် ျူညီကထာျ်ြံ့မှုမေားျို ကလာ့ခ်ကေါင်းျာလေတေင်း 
ေချ်ေခဲမရှိကစရန် ေဓိျြံ့ြိုးမှုေပေစ် ယူဆပခင်းမေ ိုးထျ် ေြိုကဆာင်းပေည့်စေျ်ခေျ် 
(သို့မဟုတ်) ရျ်ေနည်းငယ်စာ ေစားေစာ ေကထာျ်ေြံ့မေားေပေစ်သာ ရှုပမင်သျြါသည်။ 
ရငွသားရွာက်ေံ့ရကကး ၁၅၀၀၀ ကျေ် ရရှိခဲ့သူတစ်ဦး၏ ရမောကကားချက်မှာ -

၂၈

၂၇

“ဒီထောက်ပံ့ကြေး ငွေလေးနဲ့ ဘာလုပ်လို့ရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပေမယ့်
သက်ကယ်ချောင်းနဲ့ ခေါင်းလောင်းထိုးသလိုပေါ့၊ အသံမထွက်ဘူးပေါ့ကွာ။”

ေိမ်ကထာင်စုေတေင်းရှိသည့် လူဦးကရေကြါ် ထည့်သေင်းစဉ်းစားပခင်းမပြုေဲ ေိမ်ကထာင်စုတိုင်း 
ေတေျ် ေစားေစာနှင့် ကငေသားကထာျ်ြံ့မှုမေားျို တူညီစောပေန့်ကဝကြးေြ်ခဲ့ြါသည်။ သို့မဖစ်၍ 
မိသားစု အရရအတွက်နည်းသည့် အိမ်ရွာင်စုများအတွက် အေိုေါရွာက်ေံ့မှုများသည် 
၁-၂ ေတ်ခန့်အတွက် ဖူလုံမှုရှိရသာ်လည်း မိသားစုဝင်များမေားသည့် မိသားစုများအတွက် 
အေိုေါရွာက်ေံ့မှုသည် ရက်အနည်းငယ်ခန့်အတွက်သာ လုံရလာက်မှုရှိသည်ဟု ရကျးရွာ 
အများအမေားရှိ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများမှ ရမောကကားခဲ့ေါသည်။ ရကျးရွာမေည်သူများအရနမဖင့် 
အလုေ်အကိုင်/ဝင်ရငွရရှိနိုင်မှုကဲ့သို့ရသာ ရရရှည်ရမဖရှင်းမှုနည်းလမ်းများကို ေိုမိုလိုအေ်ရကကာင်း 
စစ်တမ်းရမဖကကားသူများွံမှ သိရေါသည်။ “အစိုးရအရနနဲ့ အရမခခံစားကုန်ရတွ ေံ့ေိုးတာွက် 
အလုေ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရတွ ဖန်တီးရေးနိုင်ရင် ေိုရကာင်းမှာေါ။ အလုေ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း 
အတွက် အစီအစဉ်ရတွေါ ရရးေွဲရေးနိုင်ရန် အတိုင်းွက် အလွန်ရေါ့။”

ကငေ သားနှင့် ေစားေစာကထာျ်ြံ့မှုေစီေစဉ်မေားျို ြုံမှန်ဝင်ကငေမရှိသည့် နေမ်းြါးကသာ  
 မိသားစုမေားေတေျ် ေဓိျရည်ရွယ်ြါသည်။ ရကျးရွာအကကီးအကဲများ၏ ရမောကကား  

 ချက်အရ ရကျးရွာရေါင်း ၅၃ ရွာတွင် ရွာက်ေံ့မှုအစီအစဉ်အတွက် နွမ်းေါးသည့် 
အိမ်ရွာင်စုများရရှိရစရန် အဓိက ရည်ရွယ်ရောင်ရွက်ခဲ့ဖေီး ကျန်ရှိသည့်ရကျးရွာတွင် 
အမျ ိုးသမီးဦးရောင်သည့် မိသားစုများကို အဓိက ရည်ရွယ်ေံ့ေိုးခဲ့ေါသည်။ ရယဘုယျအားမဖင့် 
မျ ိုးနွယ်တူ တိုင်းရင်းသားများရနွိုင်သည့် ချင်းမေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာ ၂ ရွာတွင်သာလှေင် ရကျးရွာ 
မေည်သူများအားလုံး ရွာက်ေံ့မှုလက်ခံရရှိခဲ့ရကကာင်း သိရေါသည်။

ေမေားဆုံး ကလ့လာကတေ့ရှိရသည့် ပြဿနာမှာ ကျေးရွာေကျီးေျဲမေားေကနပေင့် ၎င်းတို့ 
ကျေးရွာမှ ကထာျ်ြံ့မှုလိုေြ်သည့် ေိမ်ကထာင်စုမေားစာရင်းျို ပမို့နယ်ောဏာြိုင်ေေေဲ့မေား 
ထံသို့ ေခေနိ်မီတင်ပြရမည့်ေခေနိ် ျန့်သတ်ခေျ်ပြဿနာပေစ်ြါသည်။ ဥေမာ - ရှမ်းမေည်နယ်ရှိ 

၇.၄။

ထောက်ပံ့မှု 
ရရှိကြသူများ

ေျူေညီြံ့ြိုးမှု
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ရကျးရွာတစ်ရွာမှ ရကျးရွာအကကီးအကဲ၏ ရမောကကားချက်အရ ရကျးရွာအတွင်းရှိ အနွမ်းေါးေုံး 
မိသားစုများ၏ စာရင်းမေုစုရန် ၎င်းကို မနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် အရကကာင်းကကားခဲ့ဖေီး အေိုေါ 
စာရင်းကို ယင်းရန့ ညရန ၄ နာရီမတိုင်မီ အဖေီးတင်မေရန် ညွှန်ကကားခဲ့ရကကာင်း သိရေါသည်။ 
ယင်းသို့ အချနိ်သတ်မှတ်ချက် တိုရတာင်းမှုရကကာင့် စာရင်းများ မမေည့်မစုံမဖင့် တင်မေရသည့် 
အကျ ိုးရလေ် မဖစ်ရစေါသည်။ အလားတူ အချနိ်ကန့်သတ်ချက်ကို စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ 
မွန်မေည်နယ်နှင့် အမခားရနရာများမှလည်း ကကားသိရဖေီး ရကျးရွာအကကီးအကဲများအရနမဖင့် 
အေိုေါ တိုရတာင်းသည့်အချနိ်အတွင်း အချနိ်မီ ဖေီးစီးရန် ရောင်ရွက်ရမခင်းရကကာင့် အချ ို ့ရသာ 
မိသားစုများ စာရင်းတွင် မေါဝင်ဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့ေါသည်။ ယင်းသို့ အချနိ်ကန့်သတ်ချက်များရကကာင့် 
ရှမ်းမေည်နယ်ရှိ ရကျးရွာ ၂ ရွာတွင် ရွာက်ေံ့မှုမရရှိသည့် အရမခအရနများရှိရကကာင်း ကကားသိ 
ရေါသည်။ နည်းစနစ်ကျသည့် စာရွက်စာတမ်း၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ မရှိမခင်းသည်ကလည်း 
ရွာက်ေံ့မှု လက်လှမ်းမီ ရရှိရရးေိုင်ရာ အရမခအရနများကို ေိုမိုရှုေ်ရွွးရစေါသည်။

ပ ေစ ်ရြ ်ကလ ့လာမ ှု  (၁၄) 

နိုင်ငံသား/ 
ေိမ်ကထာင်ဆိုင်ရာ 
စာရွျ်စာတမ်း 
မေားနှင့် ကထာျ်ြံ့မှု 
ျန့်သတ်ခေျ်မေား

ရွာက်ေံ့မှုနှင့်စေ်လျဉ်းသည့် အမခားကိစ္စရေ်တစ်ခုမှာ ရကျးရွာအများစုတွင် အိမ်ရွာင်စု 
စာရင်း ကဲ့သို့ရသာ စာရွက်စာတမ်းများအရေါ် အရမခခံ၍ ေုံးမဖတ်ကကမခင်းမဖစ်ဖေီး မမန်မာ 
နိုင်ငံ၌ ရရှေ့ရမောင်းရနွိုင်မှု၊ အိုးအိမ်ခခံရမမ မေိုင်ေိုင်မှု၊ မီးရဘး၊ စစ်ရဘး၊ သဘာ၀ရဘး 
အန္တရာယ် (သို့မဟုတ်) ကွာရှင်းမှု/ဇနီး အိမ်ရွာင်ဖက်တစ်ဦးွက်ေိုမခင်း စသည့် မိသားစု 
ကိစ္စများရကကာင့် အေိုေါ စာရွက်စာတမ်းမရှိသည့် မေည်သူများ ရှိကကေါသည်။

မမန်မာနိုင်ငံတွင် သက်ကကီးရွယ်အိုများ ကိုဗစ်-၁၉ ေိုင်ရာ အကျေ်အတည်း ရမဖရှင်းရာတွင် 
အရွာက်အကူမဖစ်ရစရန် သက်ကကီးရွယ်အိုများအတွက် လူမှုဖူလုံရရး ေင်စင်အစီအစဉ်ကို 
တိုးချဲ့၍ ွေ်ရောင်းရငွသားေ့ံေိုးမှုတစ်ကကိမ် မဖည့်ေည်းခဲ့ရသာ်လည်း အေိုေါရွာက်ေံ့မှုကို 
အိမ်ရွာင်စုစာရင်းရှိသူများသာ ရရှိခဲ့ကကေါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာမှ 
အဖွားအိုတစ်ဦးမှာ ရွာက်ေံ့မှုရရှိရန် အရရးရေါ်လိုအေ်ရသာ်လည်း သူမတွင် အိမ်ရွာင်စု 
စာရင်းမရှိေါ။ သို့မဖစ်၍ ယင်းကိစ္စရေ်ကို ရကျးရွာအုေ်ချုေ်ရရးမှူးမှ ဖမို့နယ်အရာရှိွံသို့ 
တင်မေခဲ့ရသာ်လည်း ၎င်းမှ အကယ်၍ လူဝင်မှုကကီးကကေ်ရရးဌာနမှ ရွာက်ခံချက် ရဖာ်မေ 
နိုင်ေါက အေိုေါအဘွားအိုအရနမဖင့် လူမှုဖူလုံမှု ရွာက်ေံ့ရကကးရရှိနိုင်မည်ဟု မေန်လည် 
ရမဖကကားခဲ့ေါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာ ရရးသားရနစဉ်ကာလအတွင်း အုေ်ချုေ်ရရးမှူးသည် 
ယင်းမေဿနာရမဖရှင်းနိုင်ရရးအတွက် လူဝင်မှုကကီးကကေ်ရရးအရာရှိနှင့် ရတွ့ေုံရေွးရနွးနိုင်ရန် 
စီစဉ်ရောင်ရွက်ရနရကကာင်း သိရှိခဲ့ရေါသည်။

ကျေးရွာေကျီးေျဲမေားေကနပေင့် နေမ်းြါးသည့် ေိမ်ကထာင်စုမေားစာရင်း ပြုစုတင်ပြရန် ေခေနိ် 
ျန့်သတ်ခေျ်မေားကသျာင့် ကထာျ်ြံ့မှုရရှိရန် လိုေြ်သူမေားေားလုံး ရာနှုန်းပြည့် မရရှိခဲ့ 
သျကသျာင်း စစ်တမ်းကပေသျားသူေမေားစုထံမှ သိရြါသည်။ အချ ို့ရသာ အရမခအရနများတွင် 
ရကျးရွာအကကီးအကဲ၏ စာရင်း၌မေါဝင်သည့် အိမ်ရွာင်စုများရှိဖေီး အချ ို ့မှာ ၎င်းစာရင်းတွင် 
ေါဝင်ရသာ်လည်း ရရာက်ရှိလာသည့် ရွာက်ေံ့မှုများမှာ အားလုံးရသာ လိုအေ်ချက်များ မေည့်မီ 
ရစရန် လုံရလာက်မှုမရှိခဲ့ေါ။ ဥေမာ စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးရှိ ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ကျေန်း 
လုေ်သားမိသားစုအချ ို ့ စာရင်းတွင် မေါဝင်ခဲ့ရသာရကကာင့် ရကျးရွာရခါင်းရောင်ွံ အရရးေို 
တင်မေခဲ့ဖေီး အေိုေါရကျးရွာရခါင်းရောင်မှ ၎င်းအရနမဖင့် စာရင်းကို ရန့တစ်ဝက်မဖင့် အဖေီးရရးေွဲ
တင်မေရမခင်းမဖစ်ရသာရကကာင့် ၎င်းတို့ မရတာ်တေ ကျန်ရစ်ခဲ့မခင်းမဖစ်ရကကာင်း အေိုေါမိသားစုကို 
ရတာင်းေန်ခဲ့ေါသည်။

ပြည်ကထာင်စုေစိုးရသည် ကထာျ်ြံ့မှုေစီေစဉ်ေတေျ် ေိမ်ကထာင်စုမေားေား ကရွးခေယ် 
သတ်မှတ်ရန်ေခေျ် ၁၂ ခေျ်ြါဝင်ကသာ စာရင်းျို ကရးဆေဲသတ်မှတ်ခဲ့ြါသည်။ ရယဘုယျ 
အားမဖင့် အနွမ်းေါးေုံးမိသားစုများသာ ရွာက်ေံ့မှု လက်ခံရရှိမည်ေိုသည့်အချက်ကို ရကျးရွာ 
မေည်သူများမှ သရဘာတူလက်ခံေါသည်။ စစ်ကိုင်းရှိ ရတာင်သူတစ်ဦး၏ ရမောကကားချက်မှာ 
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- “ေီကာလကကီးမှာရတာ့ ကျွန်ရတာ်တို့ရတာင်သူရတွအရနနဲ့ ကကီးမားတဲ့ အခက်အခဲရတွကိ ု
ရင်ေိုင်ရနရေါတယ်။ ေါရေမယ့် ကျွန်ရတာ်တို့မှာ ရနာက်ေုံးစားစရာမရှိရင်ရတာင် ရရာင်းချစရာ 
ေစ္စည်းရှိေါ ရသးတယ်။ ဥေမာ - ကျွဲရတွ၊ နွားရတွရှိေါရသးတယ်။ လက်လုေ်လက်စား၊ နွမ်းေါး 
သူရတွမှာရတာ့ ဘာမှမရှိဘူး။ ကျွန်ရတာ်တို့ ဘာမှမရရေမယ့် သူတို့ရတွ အရွာက်အေံ့ရတွ 
ရကကတယ်ေို ရကာင်းေါတယ်။ အဲ့ေီအတွက်လည်း ဝမ်းသာေါတယ်။”

သို့ကသာ် ကထာျ်ြံမှုေစီေစဉ်ေတေျ် ေိမ်ကထာင်စုမေား ကရွးခေယ်သတ်မှတ်ရန် ကယေုယေစံနှုန်း 
သတ်မှတ်ခေျ်မေားသည် ကေသကနာျ်ခံေကပခေကနေားလုံးေတေျ် ရာနှုန်းပြည့် ဆီကလော် 
သင့်ကတာ်သည့် ေကပခေကနမေ ိုးမရှိြါ။ ဥေမာ-အချ ို ့ရသာ ရတာင်သူများတွင် ရမမရှိရသာ်လည်း 
သီးနှံမရှိသည့် အရမခအရနမျ ိုးရှိသလို မကကာရသးမီကာလအတွင်း ရနရေ်သို့ မေန်လာသည့် 
ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားများအရနမဖင့်လည်း ရကာင်းမွန်သည့် အိမ်ရှိရသာ်လည်း အလုေ်မရှိသည့် 
အရမခအရနမျ ိုးရှိနိုင်ဖေီး ၎င်းတို့အရနမဖင့် အေိုေါ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အရ ရွာက်ေံ့မှုရရှိရန် 
ကိုက်ညီမှုမရှိေါ။ ေင်စင်ရရှိသည့်မိသားစုများ (သို့မဟုတ်) ဌာနေိုင်ရာ/တရားဝင်အလုေ်ရှိသည့် 
ဝန်ွမ်းရှိရသာ မိသားစုများသည်လည်း စာရင်းတွင်ေါဝင်မခင်း မရှိေါ။ အေိုေါ မိသားစုများ 
အရနမဖင့် အမခားမိသားစုဝင်များ အလုေ်မရှိရတာ့၍ ၎င်းတစ်ဦးတည်း၏ ဝင်ရငွအရေါ် မှီခို 
ရနရသည့် အရမခအရနမျ ိုး မဖစ်ခဲ့လှေင်လည်း ရွာက်ေံ့မှုစာရင်းတွင် ေါဝင်နိုင်မည် မဟုတ်ေါ။ 
စစ်တမ်းရမဖကကားသူတစ်ဦး၏ ရမောကကားချက်မှာ - “အစိုးရရဲ့စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်ရတ ွ
ရကကာင့် နွမ်းေါးသူတချ ို ့ ရွာက်ေံ့မှုမရခဲ့တာရတွ ရှိေါတယ်။ အချ ို ့ရတာင်သူရတွေိုရင် 
လယ်ကရတာ့ သူတို့အမည်ရေါက်ေိုရေမယ့် အခက်အခဲရကကာင့် ရေါင်ွားရတာရတွ သူများကို 
ရေးွားရတာရတွ ရှိကကေါတယ်။ ေီရတာ့ သူတို့မှာ အလုေ်လုေ်လို့ မရနိုင်ဘူးရေါ့။ သူတို့မှာ 
ရွာက်ေံ့မှု ရသင့်လျက်နဲ့ မရခဲ့ကကဘူး။”

သို့ကသာ် ေကပခေကနကျာင်းမေန်ြုံကြါ်သည့် ေခေ ို ့ကသာ ျေြန်းလုြ်သားမေားသည် ေစိုးရ၏ 
စာရင်းတေင် ြါဝင်ခဲ့ပြီး ကထာျ်ြံ့မှုရရှိခဲ့သျြါသည်။ အေိုေါအရမခအရနနှင့် စေ်လျဉ်း၍ ရွာများ 
တွင် ရွာက်ေံ့မှုရသူများ၊ မရရှိသူများအရကကာင်း ရဝဖန်ရမောေိုမှုများ မဖစ်ရေါ်ခဲ့ေါသည်။ 
ွို့မေင် အချ ို ့မှာ ရွာက်ေံ့မှုအစီအစဉ်နှင့် ကိုက်ညီသည့် အရမခအရနမရှိရသာ်လည်း ရကျးရွာ 
ရခါင်းရောင်နှင့် ရင်းနှီးသည့် ေက်ေံရရးရှိသူများ၊ အာဏာရေါတီနှင့်နီးစေ်သည့် အေက်အသွယ် 
ရှိသူများ ရွာက်ေံ့မှုရရှိနိုင်သည်ေိုသည့် စွေ်စွဲချက်များွွက်ရေါ်ခဲ့ရကကာင်း ကကားသိရေါသည်။

ေဆိုြါျန့်သတ်ခေျ်မေားေား ကပေရှင်းနိုင်ရန် ေစိုးရသတ်မှတ်ခေျ်နှင့်ေညီ ကျေးရွာေကျီး 
ေျဲမေားေားလုံးမှ ကထာျ်ြံ့မှု ပေန့်ပေူးခဲ့သည့် ေကပခေကနမေ ိုးမဟုတ်ေဲ ၎င်းတို့ေကနပေင့် 
ကျေးရွာေတေင်းရှိ ေနေမ်းြါးဆုံးပြည်သူမေားျို ရည်ရွယ်လုြ်ကဆာင်နိုင်ရန် ေပခားနည်းစနစ် 
မေားျို ေသုံးပြုခဲ့သျြါသည်။ ရကျးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ရွာင်စုတစ်ခုချင်းအတွက် ရွာက်ေံ့မှု 
တန်းတူမှေရဝနိုင်ရန် အချ ို ့ရသာ ရကျးရွာအကကီးအကဲများသည် ရကျးရွာရေ်မိရေ်ဖများ၊ အမခား 
ဦးရောင်သူများနှင့် ရွာက်ေံ့မှု မဖန့်မဖူးရရးကိစ္စရေ်များကုိ ရေွးရနွးခဲ့ကကေါသည်။ အမခား 
ရကျးရွာရခါင်းရောင်များသည်လည်း ရွာက်ေံ့မှု မဖန့်မဖူးရရးအတွက် ရကျးရွာမေည်သူများနှင့် 
တိုက်ရိုက်ရေွးရနွးခဲ့ဖေီး မည်သည့်မိသားစုများ ရွာက်ေံ့မှုရသင့်သည်ေိုသည့်အရေါ် ေူးတွဲ 
ေုံးမဖတ်ခဲ့ကကေါသည်။ ဥေမာ - ေဲခူးတိုင်းရေသကကီးရှိ ေူးရေါင်းရောင်ရွက်မှု အားရကာင်းရသာ 
ရကျးရွာရခါင်းရောင်ရှိသည့် ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် ရမမေိုင်ေိုင်မှု နည်းေါး၍ မိသားစုဝင် 
အရရအတွက်များသည့် အရသးစားရမမေိုင်သူအချ ို ့ကိုလည်း အစားအစာရွာက်ေံ့မှု မဖန့်ရဝခဲ့ 
ေါသည်။ အမခားရကျးရွာများတွင် ရွာက်ေံ့မှုရရှိသူများသည် ၎င်းတို့ရရှိသည့် ရွာက်ေံ့မှုများကို 
စာရင်းတွင် မေါဝင်ခဲ့သည့်လူများအတွက် မေန်လည်မှေရဝရေးခဲ့ရကကာင်း သိရေါသည်။
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ျူ ညီကထာျ်ြံ့မှုမေား ပြည့်စုံလုံကလာျ်မှုမရှိပခင်းသည် သျ်ဆိုင်ရာ ကေသကနာျ်ခံ  
 ေကပခေကနေကြါ် မူတည်၍ ကျေးရွာေတေင်း လူမှုျဏ္ဍဆျ်ဆံမှု ေကပခေကန ြိုမို  

 ခိုင်မာေားကျာင်းမှု (သို့မဟုတ်) ေားနည်းဆုတ်ယုတ်မှုျို ပေစ်ကြါ်ကစြါသည်။ 
ေံ့ေိုးမှုများ လုံရလာက်မေည့်စုံမှုမရှိဟု ယူေသည့် အရမခအရနတွင် ရကျးရွာမေည်သူများသည် 
၎င်းတို့၏ဥယျာဉ် (သို့မဟုတ်) ရိတ်သိမ်းသီးနှံများမှ အစားအစာမှေရဝမခင်း၊ လိုအေ်သူများ 
အတွက် ရက်အနည်းငယ်စာ ေန်များမှေရဝမခင်း (သို့မဟုတ်) အစိုးရရွာက်ေံ့မှုများကို 
ရကျးရွာမေည်သူများ ရဝစုေိုမိုရရှိရစရန် စနစ်တကျ မေန်လည်စီမံမဖန့်မဖူးမခင်း စသည်တို့ 
ရောင်ရွက်ကကရကကာင်း ေဲခူး၊ ရန်ကုန်တိုင်းရေသကကီးများ၊ ကရင်၊ ရှမ်း၊ ကချင်မေည်နယ် 
များနှင့် အမခားရေသများရှိ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများွံမှ သိရှိရေါသည်။ ရှမ်းမေည်နယ်ရှိ 
လူမှုကဏ္ဍအရ အမျ ိုးမျ ိုးကွဲမေား ေါဝင်သည့် ရကျးရွာတစ်ရွာတွင် အချ ို ့ရသာ ရကျးရွာမေည်သူ 
များသည် ၎င်းတို့ရရှိသည့် ရွာက်ေံ့မှု၏ အချ ိုးကျေမာဏတစ်ခုကို ရွာက်ေံ့မှု မရရှိသူများ 
အတွက် လှူေါန်းခဲ့ကကေါသည်။ သို့ရသာ် အရွာက်အေံ့မဖန့်ရဝမှုများ မလုံရလာက်မှုရကကာင့် 
ရကျးရွာအတွင်း လူမှုကဏ္ဍ ေက်ေံရရးများေျက်မေား၍ အချင်းချင်း အချင်းများရသည့် 
အရမခအရနများစွာရှိရကကာင်း သိရေါသည်။ အများအားမဖင့် အစိုးရ၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ 
ရကကာင့် လူမှုကဏ္ဍ ရင်းနှီးမှု ေျက်စီးရသည့် အရမခအရနများရှိေါသည်။ ရကျးရွာအကကီးအကဲနှင့် 
ရွာက်ေံ့မှု မရသူများအကကား ေဋိေက္ခများ (သို့မဟုတ်) ရွာက်ေံ့မှုရရှိသည့် မိသားစုများအရေါ် 
ဝန်တိုမှုများရှိရကကာင်း အချ ို ့ရသာ စစ်တမ်းရမဖကကားသူများွံမှ သိရေါသည်။ ယင်းနှင့်စေ်လျဉ်း၍ 
ရကျးရွာအကကီးအကဲတစ်ဦး၏ ရမောကကားချက်မှာ-

၇.၅။

အကူအညီ 
လုံလောက် 
ပြည့်စုံမှု 
မရှိခြင်း၏ 
နောက်ဆက်တွဲ 
သက်ရောက်မှု 
များ

“ပံ့ပိုးထောက်ပံ့တာတွေ မလုံလောက်ရင် ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ပူနေရတယ်။ 
ဒါကြောင့် လူတိုင်းအတွက်မှ မလုံလောက်ဘူးဆိုရင် ဘာအထောက်အပံ့မှ 
မရတာက ကျွန်တော်တို့အတွက် ပိုကောင်းမယ်လို့ တစ်ခါတလေ စဉ်းစားမိတယ်။ 
ဘယ်သူ့ကိုရွေးရမှန်းမသိဖြစ်ရပါတယ်။ ရွာသားတွေကြား ရန်ဖြစ်မှာကိုလဲ 
စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ကံစမ်းမဲပဲ ဖောက်ပေးလိုက်ရကောင်းမလား စဉ်းစားမိတယ်။”

ရကျးရွာရခါင်းရောင်များသည် ၎င်းတို့ရကျးရွာများတွင် မဖစ်ရေါ်ခဲ့သည့် ေဋိေက္ခများကို 
ကကိုးစားရမဖရှင်းခဲ့ကကရဖေီး စစ်တမ်းရမဖကကားသူ အများအမေား၏ရမောကကားချက်အရ ရွာက်ေံ့မှု 
မလုံရလာက်သည့် အရမခအရနမျ ိုးတွင်ေင် ရကျးရွာမေည်သူများအကကား (သို့မဟုတ်) ရကျးရွာ 
ရခါင်းရောင်အရေါ် ကကာရှည်ရန်လို အဖငိုးွားမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိဟု သိရေါသည်။ အချ ို ့ရသာ 
နွမ်းေါးသူများအတွက် အစိုးရ၏ ေံ့ေိုးမှုရရှိဖေီးမဖစ်ရသာ်လည်း ၎င်းတို့အား ွေ်မံေံ့ေိုးကူညီနိုင်ရန် 
အများအားမဖင့် ရစတနာ့ဝန်ွမ်း ရကာ်မတီများမှ ရကျးရွာအတွင်း အလှူရငွရကာက်ခံ၍ 
ရောင်ရွက်ကကရကကာင်း သိရေါသည်။

ေျူေညီြံ့ြိုးမှု
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ဆန်း စစ်ရလ့လာခဲ့သည့် ရေသများတွင် ဤရေ်ရွာအေင့် ေန်းစစ်အကဲမဖတ်မှုသည်  
 ရကျးရွာများ၏ အချ ို ့ရသာ စရိုက်လက္ခဏာများ (သို့မဟုတ်) စံနှုန်းညွှန်းမှတ်  

  များအရေါ်မူတည်၍ ကေ်ရရာဂါ၏ သက်ရရာက်မှု အတိုင်းအတာ ကွဲမေား 
မခားနားမှု ရှိ/မရှိနှင့် အေိုေါညွှန်းမှတ်များရကကာင့် ကေ်ရရာဂါသက်ရရာက်မှုအရေါ် ရလျာ့ေါး 
(သို့မဟုတ်) တိုးေွားရစမခင်းရှိ/မရှိ ရဖာ်ွုတ်သတ်မှတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ေါသည်။ ဇယား (၁) တွင် 
အေိုေါစံနှုန်းညွှန်းမှတ်များကို ရဖာ်မေွားေါသည်။

ကနာျ်ဆျ်တေဲ 
၁.၁။

ကျေးရွာဆိုင်ရာ 
စံနှုန်းညွှန်းမှတ် 
များ

Photo by sippakorn yamkasikorn on Unsplash

၈ နောက်ဆက်တွဲများ

စာမေျ်နှာ ၅၈-၆၃

ကနာျ်ဆျ်တေဲမေား
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ဇယား  -  ၁

ကျေးရွာဆိုင်ရာ 
စံနှုန်းညွှန်းမှတ် 
သတ်မှတ်ခေျ်မေား

စံနှုန်းညွှန်းမှတ် သတ်မှတ်ချက် (ရကျးရွာအရရအတွက်)

ဦးရောင်မှု - NCDDP စီမံကိန်းရကျးရွာ – NCDDP စီမံကိန်းအရ အနည်းေုံးနှစ်စဉ် တိုက်ရိုက် 
ရွာက်ေံ့ရငွ ၃ ကကိမ် ရရှိဖေီးမဖစ်သည့် ဖမို့နယ်တွင် တည်ရှိမခင်း။ (၂၈)

- NCDDP စီမံကိန်းမရှိသည့်ရကျးရွာ - NCDDP စီမံကိန်းမှ အကျ ိုးရကျးဇူး 
မရရှိရသးသည့် ဖမို့နယ်တွင် တည်ရှိမခင်း (၂၈)

တည်ရနရာ 
ရဝးလံ 
ရခါင်ဖျားမှု

- အနီးဝန်းကျင်တွင်ရှိမခင်း - အနီးေုံးရေးရနရာသို့ သွားလာချနိ် ၄၅ မိနစ် (သို့မဟုတ်) 
ယင်းွက်ရလျာ့နည်းမခင်း (၃၈)

- ရဝးလံမခင်း - အနီးေုံးရေးရနရာသို့ သွားလာချနိ် ၄၅ မိနစ်ွက် ေိုမိုမခင်း (၁၈)

ေဋိေက္ခ - ေဋိေက္ခသက်ရရာက်မှုခံစားရမခင်း - လတ်တရလာ ေဋိေက္ခမဖစ်ေွားရနသည့်ရေသတွင် 
တည်ရှိမခင်း (သို့မဟုတ်) တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ တစ်စိတ် 
တစ်ရေသ (သို့မဟုတ်) အမေည့်အ၀ စီမံအုေ်ချုေ်သည့် ရေသတွင် တည်ရှိမခင်း (၇)

- ေဋိေက္ခသက်ရရာက်မှုမခံစားရမခင်း - လတ်တရလာ ေဋိေက္ခမဖစ်ေွားရနမှုမရှိရသာ 
(သို့မဟုတ်) တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှ ွိန်းချုေ်ွားမခင်းမရှိ
ရသာရေသတွင် တည်ရှိမခင်း (၄၉)

ရဘးအန္တရာယ် 
(သဘာဝရဘး)

- သဘာဝရဘးအန္တရာယ်သက်ရရာက်မှု ခံစားရမခင်း - ေိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (သို့မဟုတ်) 
ေုံမှန်မဖစ်ရေါ်ရလ့ရှိသည့် ရရကကီးရရလှေမံှု၊ ရမမဖေိုမှုစသည့် ကကီးမားသည့် သဘာဝ 
ရဘးအန္တရာယ်များ သက်ရရာက်မှုခံရသည့် ရေသတွင် တည်ရှိမခင်း။ (၄၈)

- ရဘးအန္တရာယ်သက်ရရာက်မှု မခံစားရမခင်း - ကကီးမားသည့် (သို့မဟုတ်) ေုံမှန်မဖစ်ရေါ် 
ရလ့ရှိသည့် ရဘးအန္တရာယ်သက်ရရာက်မှု မခံစားရရသာ ရေသတွင် တည်ရှိမခင်း။ (၈)

စိုက်ေျ ိုး 
ရဂဟဇုန်

ရကျးရွာများကို တိုင်းရေသကကီး/မေည်နယ်အလိုက် ေက်နွယ်မှုရှိသည့် ဇုံများအရေါ် 
အရမခမခံဘဲ သက်ေိုင်ရာ စိုက်ေျ ိုးရဂဟဇုန် တည်ရနရာအလိုက် ခွဲမခားသတ်မှတ်မခင်း
• ကမ်းရိုးတန်းရေသဇုန် (၂၁)
• ေူမေင်းရမခာက်ရသွ့ရေသဇုန် (၁၅)
• ရတာင်တန်းရေသဇုန် (၂၀)

စီးေွားရရးရာ 
အမျ ိုးအစား 
ကွဲမေားေါဝင်မှု

- အမျ ိုးအစား ကွဲမေားမှုမရှိမခင်း - ကျေန်းလုေ်သား အရရာင်းအဝယ်နှင့် ရရှေ့ရမောင်း 
လုေ်သားများအရေါ် ွည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းမမေုဘဲ ေင်မ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း 
လုေ်ငန်းအမေင် အမခားအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း လုေ်ငန်းမရှိမခင်း၁၇ (၁၈)

- အမျ ိုးအစားကွဲမေားမှုရှိမခင်း - ကျေန်းလုေ်သား အရရာင်းအဝယ်နှင့် ရရှေ့ရမောင်း 
လုေ်သားများအရေါ် ွည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းမမေုဘဲ ေင်မအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း 
လုေ်ငန်းအမေင် အမခားအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုေ်ငန်း အနည်းေုံးတစ်ခုရှိမခင်း။ (၃၈)

ရရှေ့ရမောင်း 
ရနွိုင် 
လုေ်ကိုင်မှု

- ကေ်ရရာဂါမတိုင်မီ ရကျးရွာလူဦးရရနှင့် နင်းယှဉ်ေါက ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားအမဖစ် 
လုေ်ကိုင်သည့် ရကျးရွာမေည်သူများ၏ ရာခိုင်နှုန်း

• အကန့်အသတ်ရှိသည့်အရရအတွက် (၀-၅%) (၂၇)
• အတန်အသင့်ရှိသည့်အရရအတွက် (၆-၁၅%) (၁၉)
• များမေားသည့်အရရအတွက် (၁၅% အွက်) (၈)

လူမှုကဏ္ဍ 
အမျ ိုးအစား 
ကွဲမေားမှု

- တစ်သားတည်းတူညီသည့် အမျ ိုးအစားမဖစ်မခင်း - တိုင်းရင်းသားအုေ်စုတစ်စုတည်းနှင့် 
ဘာသာရရးအုေ်စု တစ်ခုတည်းသာရှိမခင်း (၂၈)

- အမျ ိုးအစားကွဲမေားမခင်း - ၂ ခု (သို့) ယင်းွက်ေိုမိုရသာ တိုင်းရင်းသားအုေ်စု နှင့်/သို့ 
ဘာသာရရးအုေ်စုများရှိမခင်း (၂၈)

၁၇  ရကျးလက်ရေသများရှိ ကျေန်းလုေ်သားများသည် အမခားအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုေ်ငန်းများအရေါ် အရမခခံ၍ ေင်းသက်လာမခင်း 
မဖစ်ဖေီး အွူးသမဖင့် လယ်ယာလုေ်ငန်းအရေါ် အရမခခံမခင်းမဖစ်၍ အရရာင်းအဝယ်လုေ်ငန်းေိုသည်မှာ မမန်မာရကျးလက်ရေသတစ်ဝှမ်း၌ 
ေုံမှန်ရတွ့ရရလ့ရှိသည့် လုေ်ငန်းမျ ိုးမဖစ်မခင်းရကကာင့် ကွဲမေားမှုအမဖစ် ွည့်သွင်းမခင်းမမေုေါ။ ရရှေ့ရမောင်းလုေ်ကိုင်မခင်းသည် ရကျးရွာမေင်ေ 
ရေသများမှ အလုေ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအရေါ် ွင်ဟေ်မခင်းမဖစ်ရသာရကကာင့် ရေသတွင်းအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းအမဖစ် မယူေေါ။
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ဆန်း စစ်ကလ့လာခဲ့သည့် ကျေးရွာ ၅၆ ရွာေနျ် ကျေးရွာ ၅၀ မှာ စိုျ်ြေ ိုးကရး  
 လုြ်ျိုင်သည့် ကျေးရွာမေား ပေစ်ြါသည်။ ေင်မအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းအမဖစ ်

  ငါးဖမ်းလုေ်ငန်း လုေ်ကိုင်သည့် ရကျးရွာ ၄ ရွာနှင့် ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားအမဖစ် 
အဓိက လုေ်ကိုင်သည့် ရကျးရွာ ၂ ရွာလည်း ေါဝင်ဖေီး အေိုေါ ရကျးရွာ ၆ ရွာတွင် လယ်ယာ 
လုေ်ငန်းကိုလည်း လုေ်ကိုင်ကကေါသည်။ ရကျးရွာများအားလုံးတွင် ကျေန်းလုေ်သားများ 
ရှိကကဖေီး ရရှေ့ရမောင်းလုေ်သားအမဖစ် လုေ်ကိုင်မှုရှိသည့် ရကျးရွာ ၄၄ ရွာ ရှိေါသည်။ ရကျးလက် 
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် ေုံမှန်ဝင်ရငွအရင်းအမမစ်၊ အရရာင်းအဝယ်ရှိသည့် ရကျးရွာ ၃၁ 
ရွာရှိေါသည်။ ေင်မ မဟုတ်ရသာ အရရးေါေုံးမဖစ်သည့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုေ်ငန်းများမှာ 
အရသးစား စီးေွားရရးလုေ်ငန်းများ (ရကျးရွာ ၁၂ ရွာတွင်ရတွ့ရှိ)နှင့် ရောက်လုေ်ရရးလုေ်ငန်း 
(ရကျးရွာ ၁၁ ရွာတွင် ရတွ့ရှိ) တို့မဖစ်ကကေါသည်။ အင်တာဗျူးရမးမမန်းမှု မတိုင်မီ မကကာရသးမီ 
ကာလအတွင်း ရိတ်သိမ်းသီးနှံ အရည်အရသွး၊ သီးနှံွွက်နှုန်းများနှင့် စေ်လျဉ်း၍ ရကာင်းမွန် 
သည်ဟု ရဖာ်မေသည့် ရကျးရွာ ၁၂ ရွာ၊ အသင့်အတင့်ရှိသည်ဟု ရဖာ်မေသည့်ရကျးရွာ ၂၄ ရွာနှင့် 
ရကာင်းမွန်မခင်းမရှိဟု ရဖာ်မေသည့် ရကျးရွာ ၂၀ ခန့်မဖစ်ေါသည်။ ရကျးရွာ ၂၉ ရွာတွင်သာ 
အရမခခံကျန်းမာရရး ရေးရေးခန်း ရှိေါသည်။

ဆန်းစစ်ကလ့လာမှု ကဆာင်ရွျ်ခဲ့သည့် ကျေးရွာမေားတေင် တိုင်းရင်းသားလူမေ ိုးစုတစ်မေ ိုးတည်း 
သာ တည်ရှိသည့် ကျေးရွာ ၃၂ ရွာြါဝင်ပြီး ေနည်းဆုံး ေပခားတိုင်းရင်းသား လူမေ ိုးတစ်မေ ိုး 
ရှိသည့် ကျေးရွာ ၂၄ ရွာ ြါဝင်ြါသည်။ ရကျးရွာရေါင်း ၂၇ ရွာတွင် အဓိကရနွိုင်သည့ ်
တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးမှာ ဗမာလူမျ ိုးမဖစ်ေါသည်။ စစ်တမ်းနမူနာ ရကာက်ယူသည့် ရကျးရွာ 
များတွင် အဓိကတိုင်းရင်းသားအမဖစ် ကရင်လူမျ ိုးများ ေါဝင်သည့် ရကျးရွာ ၈ ရွာရှိေါသည်။ 
အမခားတိုင်းရင်းသားများမဖစ်သည့် ဗမာ(ွားဝယ်)၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကယား၊ ကယမ်း၊ ကရရာ်၊ 
မွန်၊ ေအို့ဝ်၊ ရခိုင်၊ ရာ၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ရှမ်း၊ ရှမ်းနီ၊ တရအာင်းနှင့် ဇိုမီး၁၈လူမျ ိုးများ အဓိက 
တိုင်းရင်းသားအမဖစ် ရနွိုင်သည့် ရကျးရွာ ၁-၃ ရွာခန့်စီရှိေါသည်။ ေန်းစစ်ရလ့လာခဲ့သည့် 
ရကျးရွာများတွင်ရနွိုင်သည့် အမခားတိုင်းရင်းသားအုေ်စုများမှာ ဂျနိ်းရဖာ၊ လီေူး၊ ရဝမ်၊ 
ရဂါ်ရခါး၊ ေိုင်းနက်၊ မာရူ၊ လာရခး၊ ကနန်း စသည်တို့မဖစ်ေါသည်။ ကရင်လူမျ ိုးအများစု 
ရနွိုင်သည့် ရကျးရွာများနှင့် နင်းယှဉ်ေါက ဗမာလူမျ ိုးအများစု ရနွိုင်သည့် ရကျးရွာများသည် 
ဘာသာရရးအရ ကွဲမေားမှုနည်းေါးရသာ်လည်း စီးေွားရရးအရ အမျ ိုးအစား ေိုမိုကွဲမေားမှုရှိေါသည်။

စစ်တမ်းနမူနာကျာျ်ယူသည့် ကျေးရွာမေားတေင် ောသာကရးေရ ေမေ ိုးမေ ိုးျေဲပြားသည့ ်
ကျေးရွာ ၁၆ ရွာရှိပြီး ောသာကရး ေမေ ိုးေစားတူညီသည့် ကျေးရွာ ၄၀ ြါဝင်ြါသည်။ ရကျးရွာ 
၃၀ တွင် ဗုေေဘာသာ တစ်မျ ိုးတည်းကိုသာ ကိုးကွယ်ကကဖေီး အမခားရကျးရွာ ၁၀ ရွာတွင် အမခား 
သက်ဝင် ယုံကကည်မှုများရှိရသာ်လည်း အများစုကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ဗုေေဘာသာ မဖစ် 
ေါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာတစ်မျ ိုးတည်း ကိုးကွယ်သည့်ရကျးရွာ ၈ ရွာရှိဖေီး အမခားဘာသာ 
များရှိရသာ်လည်း ခရစ်ယာန်ဘာသာ အများစုမဖစ်သည့် ရကျးရွာ ၄ ရွာရှိေါသည်။ အများစု 
မွတ်ေလင် ဘာသာကိုးကွယ်သည့် ရကျးရွာ ၃ ရွာရှိဖေီး လိုင်ေီအန် အများစုမဖစ်သည့် ရကျးရွာ 
၁ ရွာ ရှိေါသည်။ နတ်ကိုးကွယ်သူများ ရနွိုင်သည့် ရကျးရွာ ၁ ရွာရှိေါသည်။ ဗုေေဘာသာဝင် 
အများစုမဖစ်သည့် ရကျးရွာများွက် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုမဖစ်သည့် ရကျးရွာများတွင် 
တိုင်းရင်းသားအမျ ိုးအစား ေိုမိုကွဲမေားမှုရှိရကကာင်း ရတွ့ရေါသည်။ ဗုေေဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန် 
ဘာသာအများစုမဖစ်ရသာ ရကျးရွာများအကကားတွင် စီးေွားရရးအရ အမျ ိုးအစား ကွဲမေားမှုနှင့် 
စေ်လျဉ်း၍ သိသာသည့် မခားနားမှု မရတွ့ရှိရေါ။

ကနာျ်ဆျ်တေဲ 
၁.၂။

ကျေးရွာဆိုင်ရာ 
အချက်အလက် 
များ

၁၈  ဇိုမီးလူမျ ိုးများသည် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးစုတစ်စုမဖစ်၍ ချင်းမေည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးနှင့် ရခိုင်မေည်နယ်ရှိ အချ ို ့ရသာ 
ရေသများအေါအဝင် အိန္ဒိယ၊ ဘဂသလားရေ့ရှ်နယ်စေ်ရေသများတွင် ရနွိုင်ကကေါသည်။ ဇိုမီးရခါင်းရောင်တစ်ဦးမဖစ်ရသာ ရေါ်ကျင်ဟာ 
သည် ၁၈၈၈ တွင် လိုင်ေီအန်ဘာသာကို ွူရွာင်ခဲ့ေါသည်။ ွို့မေင် ၎င်းသည် လိုင်ေီအန် အက္ခရာကိုလည်း တီွွင်ခဲ့ေါသည်။
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မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်ကေ်ရရာဂါ၏ လူမှုစီးေွားသက်ရရာက်မှုများအရေါ်
ရလ့လာေန်းစစ်မှု ရောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဖမို့နယ်များ
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