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နမၼသတၱဳတြင္း 





နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

 သီေပါျမိဳ ႔နယ္ နမၼေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကုိ ေငြရည္ပုလဲကုမၼဏီ မွ
၂၀၀၄ခုနွစ္တြင္စတင္တူးေဖာ္သည္။သတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ေဒသခံေတြရဲ့ လယ္ယာေျမမ်ား 
နွင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခံမ်ားပ်က္ဆီးဆံုးရႈံးေစမႈ၊ ေရ နွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေသာေၾကာင့္ 
ထုိေဒသခံ  ရြာသူရြာသား ၃၀၀၀ ေက်ာ္သည္ က်န္းမာေရးမ်ားစြာ ထိခိုက္ေနပါသည္။ 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆  ကတည္းက 
စုေဝး ဆန္႔က်င္ ေတာင္းဆုိေပမဲ့လည္း ကုမၼဏီက သတၱဳရွိရာဧရိယာမ်ားကုိဆက္လက္တူးေဖာ္ 
ေနသည္။သတၱဳတူးေဖာ္မႈမ်ားလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားက္ုိ ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္သည္ 
ထုိနယ္ေျမတြင္းအေျခစိုက္တပ္စခန္းရွိသည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 
(SSPP/SSA) ကုိ နယ္ေျမမွထြက္ခြာရန္ ေမလ ၂၀၁၆ တြင္ထိုးစစ္ဆင္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ေဒသခံရြာ
သားမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးရိုက္နွက္သည့္အျပင္ ဥပေဒမဲ့စြာသတ္ပစ္သည္။ ယၡဳခ်ိန္ထိ တစ္ေန႔ကုိ 
သတၱဳတြင္းဧရိယာကေန ေလာ္လီကားၾကီး အစီးတစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနသည။္
 သတၱဳတြင္းေၾကာင့္ေဒသခံ၏က်န္းမာေရး၊ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္သူတို ႔ရဲ ႔အသက္ေမြးဝမ္း            
ေၾကာင္းျဖစ္တဲ့လယ္ယာေျမမ်ားအစရွိသည္တုိ႔ထိခိုက္ပ်က္စီးေနေသာေၾကာင့္နမၼေဒသခံရြာသူရြာ
သားမ်ားကအစိုးရကုိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္ေလးေလးနက္နက္တုိက္တြန္းသည္။

နိဒါန္း 

နားကြန္ရွိသတၱဳတြင္း

၆



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

 နမၼအုပ္စုထဲတြင္ ေက်းရြာ (၇) ရြာ ရွိသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားအားလံုးရွမ္းလူမ်ိဳးု ျဖစ္သည္။ 
ထုိေဒသခံမ်ား အဓိက အသက္ေမြးမွာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ျဖစ္သည္။ ေဒသခံစိုက္ပ်ိဳးေသာ 
ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ားမွာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေျပာင္း၊ လိေမၼာ္သီး၊ မုန္ညွင္း၊ နွမ္း နွင့္ လၻက္ 
စသည္တုိ႔ကုိစိုက္ပ်ိဳးသည္။ 
 နမၼေက်းရြာ အုပ္စုထဲတြင္း လူဦးေရေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ 
ေက်းရြာအပုစ္တုြင္းရွ ိ    ရြာအမညမ္်ား၊   အမိ္ေျခမ်ားနငွ္ ့လူဦးေရမ်ားကိ ုေအာကပ္ါအတုိင္းေဖာ္ျပထားသည။္

စဥ္။ ရြာအမည္ အိမ္ေျခ အနီးစပ္ဆံုးလူဦးေရ

၁။ (နမၼ) ဝမ္လံု ၇၈ ၂၇၅

၂။ ပိန္းဆိုင္း ၁၇ ၅၄

၃။ ပါတပ္ ၂၄ ၈၀

၄။ နားနန္း ၂၈ ၁၂၅

၅။ ေနာင္ေႏြး ၇၄ ၃၄၃

၆။ ကုန္းေပါင္း ၉၃ ၄၁၁

၇။ နားကြန္ ၄၉ ၂၀၁

စုစုေပါင္း ၁၄၈၉

၁။ နမၼရွိလူုဦးေရ နွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း

နမၼ၏ေနာက္ေၾကာင္း 

သတၱဳတူးယူ၍သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာလမ္းတစ္ေလ်ာက္ရွိထိခိုက္နစ္နာေသာရြာ (၇) ရြာ ရွိသည္၊  လူဦးေရ 
၁၈၀၀ ရွိသည္။ နမၼေက်းရြာအုပ္စု နီးနားတစ္ဝိုက္နွင့္ သီေပါျမိဳ ႔သြားရာလမ္းတစ္  ေလ်ာက္တြင္ 
ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ 

စဥ္။ ရြာအမည္ အိမ္ေျခ အနီးစပ္ဆံုးလူဦးေရ

၁။ နားေတာ္ ၃၀ ၁၂၀

၂။ ပန္ငါး ၂၈ ၁၀၀

၃။ ေမာက္ေတာင္ ၆၅ ၂၆၀ ခန္႔္မွန္းေခ်

၄။ နားဟီး ၃၈ ၁၅၀ ခန္႔မွန္းေခ်

၅။ နမ့္ပု ၅၀ ၂၀၀ ခန္႔မွန္းေခ်

၆။ ေနာင္ခြန္ ၄၀ ၁၆၀ ခန္႔မွန္းေခ်

၇။ ဟန္နား ၂၀၀ ၈၀၀ ခန္႔မွန္းေခ်

စုစုေပါင္း ၁၇၉၀ခန္႔မွန္းေခ် ၇



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

 နမၼအုပ္စု တြင္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)က 
နွစ္ကာလေပါင္းမ်ားစြာတပ္ စိုက္ခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) နွင့္ 
အစိုးရစစ္တပ္ၾကား အပစ္ေခတ္ရပ္ဆဲေရး ၁၉၈၉ ေနွာင္းပိုင္း တြင္ ထုိနယ္ေျမကုိ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ 
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) နွင့္ အာဏာပိုင္အစိုးရတပ္မေတာ္ တုိ႔ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ 
ခုနွစ္တြင္နားကြန္းရြာအနီးရွိ ေငြရည္ပုလဲ ၏သတၱဳတြင္း  တြင္အစိုးရတပ္မေတာ္တပ္စခန္းအေျခခ်ထားရာ ၂၀၀၉ 
တုိင္ထိ တပ္စခန္းတည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
 နမၼဝမ္လံု ထဲတြင္ ယခင္က ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) 
စခန္းရွိသည္။၂၀၁၀ ခု ဧၿပီလတြင္  ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) သည္ 
နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အျဖစ္ လက္မခံသျဖင့္ ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္က သူတုိ႔ကုိ ေတာင္ဘက္ရွိ နားေတာ္နယ္ 
ဘက္သို႔ ေရာက္ေအာင္ တုိက္ထုတ္လုိက္သည္။ ေမလ ၂၀၁၆ ထဲတြင္ ဗမာ့အစုိးရတပ္မေတာ္သည္ 
ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) ကုိၾကီးမားသည့္ထုိးစစ္ဆင္မႈႈကုိစတင္ရာ 
နမၼဧရိယာနယ္ေျမ ကေနအျပီးထိ ထြက္ခြာသြားေအာင္တုိက္ထုတ္ခဲ့သည့္အျပင္ သူတို႔၏တပ္စခန္္းကုိလည္းဖ်က္ 
ဆီးပစ္လုိက္သည္။ တုိက္ပြဲဲခ်ိန္အတြင္း ရြာသားမ်ား ဖမ္းဆီးနွိပ္ဆက္ျခင္း၊ ရိုက္နွက္ျခင္း နွင့္ 
အသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ ရြာသားမ်ားခံခဲ့ ရသည္။

နိုင္ငံေရးအေျခအေန

ပန္ငါးေက်းရြာရွိသတၱဳတြင္း

၈



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

 နမၼအုပ္စုရဲ့ေျမာက္ဘက္ရွိ ေမာ္ထန္နယ္နိမိတ္ထဲတြင္ ပထမဆုံးေသာ ေက်ာက္မီးေသြး 
သတၱဳတြင္း ကုိ ၁၉၈၀ ခုနွစ္တြင္ စတင္တူးေဖာ္သည္။ ထုိခ်ိန္တြင္ သတၱဳတြင္းကုိ အစိုးရစစ္တပ္က 
တုိက္ရိုက္ကိုင္သြယ္လုပ္ ေဆာင္သည္။ ရြာတစ္ရြာ(ေခၚ)ေမာ္ထန္ရြာကုိ သတၱဳတြင္း အလုပ္သမားမ်ား 
အတြက္ နွင့္ သူတုိ႔မိသားစုေကာင္း က်ိဳးအတြက္တည္ ေဆာက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 နမၼေက်းရြာအုပ္စု၏ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ခ်ိန္ နွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာ 
လမ္းက နမၼေက်းရြာအုပ္စုကုိျဖတ္သည့္အျပင္ နမၼရြာသူရြာသားမ်ားကလည္း သတၱဳတြင္းေၾကာင့္ မ်ား
စြာထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားကုိသတိမထားမိေပ။သုုိ႕ေသာ္သတၱဳတြင္းဧရိယာနယ္ေျမမွ စီးဆင္းလာေသာ 
ေရသည္ ေဒသခံမ်ားမွီခိုသည့္နမၼေခ်ာင္းထဲသုိ႔တုိက္ရိိုက္ စီးဆင္းလာရာထုိေရသည္ အနက္ေရာင္ 
ျဖစ္လာသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ရာတြင္ ေရအသုံးမ်ားေသာေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ဘက္ ပိုင္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္း
ကုိမွီတင္းေနထိုင္ေသာရြာသူရြာသားမ်ား တစ္ခါတစ္ေလ ေရျပတ္လပ္ျခင္းကိုၾကံဳေတြ႔ခဲ့ ရသည္။ 
 ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အေတာအတြင္း ေမာ္ထန္ထဲတြင္ ၾကီးမားေသာပမာဏရိွသည့္ သတၱဳမ်ားကို 
တူးေဖာ္ရာ ထုိသတၱဳမ်ားကုိ သံမဏိစက္ရံု နွင့္ ဘိလပ္ေျမခ်က္စက္ရံု မ်ားရွိရာ ျမန္မာျပည္ 
ေျမျပန္႔ေဒသ ဘက္သုိ႔ ဆက္လက္ေရာင္းခ်သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ခုနွစ္တြင္ သတၱဳထြက္နႈန္း 
ပမာဏေလ်ာ့က် လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၀  ခုကတည္းက ဤ ေနရာတြင္ တူးေဖာ္ဖုိ႔သတၱဳ မရွိေတာ့ေပ။

ေမာ္ထန္တြင္းရွိ ဗမာ့အစိုရတပ္မေတာ္၏ ေက်ာက္မီးေသြးသတၱဳတြင္း

နမၼတြင္းရွိ သတၱဳတြင္း 

၉



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

 ေငြရည္ပုလဲသည္ မႏၱေလးအေျခစိုက္္သည့္ကုမၼဏီျဖစ္ျပီး ထုိကုမၼဏီ၏ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ေသာ 
“Crown” တံဆိပ္ ဘိလပ္ေျမ နွင့္ သၾကားတို႔ကုိ မႏၱေလး နွင့္ ေနာင္ခ်ိဳ ရွိစက္ရံုတုိ႔မွ ထုတ္လုပ္သည္။   
 နမၼနယ္ေျမရွိ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ေငြရည္ပုလဲကုမၼဏီမွ ၂၀၀၄ ခုနွစ္မွစတင္တူးေဖာ္ခဲ့သည္။ 
ထုိခ်ိန္ တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈအတြက္ အေရွ ႔ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းေဒသ၏တုိင္းမွဴး သည္လည္း ၃ ပံု ၁ ပံု 
ရွယ္ယာပါဝင္သည္။
 နမၼဧရိယာ နယ္ေျမထဲရွိ သတၱဳတြင္းမ်ားကုိ ေငြရည္ပုလဲကုမၼဏီမွ တူးေဖာ္ဖုိ႕ အတြက္ 
ျမန္မာ့သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအမွတ္ (၃) နွင့္ ၁၀ နွစ္တူးေဖာ္ခြင့္ ကုိ ၂၀၁၀ ခု ၾသဂုတ္လ ထဲတြင္ 
ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ ၁၁.၃ စတုရန္း ကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိ “(နားကြန္) ကုန္းေပါင္း” ဧရိယာနယ္ေျမကို 
တူးဖို႔ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးသည္။ ျမန္မာ့ သတၱဳဝန္ၾကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ ခြင့္ျပဳခ်က္တည္ေနရာ၏ 
စာရြက္အေထာက္အထားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ ျပထားသည္။ ေငြရည္ပုလဲသည္ ဧရိယာနယ္ေျမ 
နွစ္ခုျဖစ္သည့္ (နားေကာင္းနွင့္ ပန္ငါး အနီး) ရွိ ေက်ာက္မီးေသြးထြက္ေသာ နယ္ေျမမွာ 
ခြင့္ျပဳဧရိယာထဲမပါ ေသာ္လည္း သတၱဳတူးေနသည္။  
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၆ ထဲတြင္ ေငြရည္ပုလဲကုမၼဏီကုိ ေနာက္ထပ္တစ္နွစ္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးခဲ့
ရာ ျမန္မာ့သတၱဳဝန္ၾကီးဌာန ကေန သုံးေနရာထဲရွိေက်ာက္မီးေသြးစမ္းသပ္တုိင္းတာရန္ အတြက္ 
ကုန္းေပါင္း           ( နားကြန္) ထဲကလို စမ္းသပ္တုိင္းတာခြင့္ေပးလုိက္သည္။ ပထမ အက်ယ္အဝန္း 
မွာ ၅၅.၇၉ ဧက၊ ဒုတိယ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၂၃၈ ဧက နွင့္ တတိယ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၂၃၅.၅၄ 
ဧက ရွိသည္။ ဒီအက်ယ္အဝန္းေနရာမ်ားကုိ ရြာသူရြာသားမ်ား ကသိရွိျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ၂၃ ရက္ 
ဇြန္လ ၂၀၁၆ ေန႔စြဲျဖင့္ နမၼေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသုိ႔ သီေပါျမိဳ ႔နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ 
ပို႔ေပးေသာစာေစာင္အရ နမၼအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွာ ထိုနယ္ေျမထဲတြင္ ေငြရည္ပုလဲကုမၼဏီမွ
ဆက္လက္စမ္းသပ္ဖို႔အတြက္ ရြာသူရြာသား ၁၅ ဦးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ ေရထုိးခဲ့သည္ဟုဆို 
သည္။သုိ႔ေပမဲ့ နမၼေက်းရြာ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီအေၾကာင္းကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ 
တုိင္ပင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ခြင့္ျပဳဖို႔လက္မွတ္ေရထိုးရေသာမည္သည့္စာရြက္စာတမ္းကုိေပးျခင္း 
ဘယ္ေသာအခါ မွမရွိခဲ့ပါဟုဆုိသည္။

၂။ ေက်ာက္မီးေသြးသတၱဳ တူးေဖာ္ေသာ ေငြရည္ပုလဲ 

၁၀



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

 နားကြန္းေက်းရြာအနီးရွိ သတၱဳတြင္းကို ၂၀၀၄ ခုနွစ္တြင္စတင္တူးေဖာ္ခဲ့သည္။ 
သတၱဳစတင္တူးေဖာ္မႈမတုိင္ခင္ ကုိလည္း ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ အသိေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ၁၀ နွစ္ 
ခန္႔ ကုမၼဏီမွ သတၱဳမ်ားကုိသာမန္ တူးထုတ္ၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ လိႈင္ေခါင္း မ်ားတူး၍ ထုတ္ယူသည္။ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေသာေနရာတြင္ ဗမာလူမ်ိဳး အလုပ္သမား အေယာက္ ၅၀ နွင့္ တရုတ္ အင္ဂ်င္နီယာ ၂၀ 
ေယာက္ခန္႔ရွိသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၂၀၁၄ ကတည္းက ေရာက္လာခဲ့သျဖင့္ ထုိခ်ိန္မွစျပီး ကုမၼဏီမွ 
ေျမေအာက္သတၱဳတြင္းကုိစတင္တူးေဖာ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေျမေအာက္လိုဏ္ဂူတူးျခင္းေနရာတြင္ 
သူတုိ႔ကၽြမ္းက်င္စြာတူးေဖာ္နုိင္သည္။ ပန္ဆုိင္းရွိ ကုမၼဏီ၏ အိမ္တြင္ ဗမာ့အလုပ္သမားမ်ားေနျပီး 
တရုတ္အင္ဂ်င္နီယာေတာ့ နားကြန္ ရြာမွာေနသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ေျမတူးစက္ ၄ စီး၊ 
ေလာ္လွီကားၾကီး ၁၁ စီး နွင့္ ထရပ္ကား ၁၀ စီး ဆုိဒ္ထားသည္။ သတၱဳမ်ားကုိ သတၱဳတြင္း အနီးတြင္ 
သုိေလွာင္ထားျပီး စြန္႔ပစ္ေရမ်ား ကုိ လည္း သတၱဳတြင္းတူးသည့္ေနရာကုိ စြန္႔ပစ္သည္။ 
 နားကြန္ရြာ ၏ ေျမာက္ဘက္ရွိ သတၱဳမ်ားကုိလည္းတူးေဖာ္ရာ တစ္ခ်ိဳ ႔ေသာရြာသားမ်ား၏ 
ေတာင္ယာေျမ မ်ားပ်က္ဆီးသည့္အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးဖို႔အတြက္ ေရအရင္းျမစ္မ်ားကုိလည္း 
ပိတ္ဆုိ႔ေစခဲ့သည္။ လယ္သမား တစ္ေယာက္၏ ေျပာျပခ်က္အရ သူ႔ေျပာင္းခင္းဆီ စီးဆင္းရာ         
ေရလမ္းေၾကာင္းကုိပိတ္ဆုိ႔လုိက္သျဖင့္ တစ္နွစ္ကိုသူ ၁၀သိန္း ခန္႔ဆုံးရႈံးသည္ - ဟုဆုိသည္။
 လိႈင္ေခါင္း နွင့္ တူးေဖာ္ရာ ေနရာ၏ လမ္းမ်ားအတြက္ သဲအမ်ားအျပားသုံးထားခဲ့သည္။ 
သဲမ်ားကို ပိန္းဆုိင္းရြာ၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္သြားတူးေဖာ္သုံးစြဲသည္။ ဒီသဲေတြမ်ားသည္ 
ေငြရည္ပုလဲ သတၱဳတူးေဖာ္ ရာကထြက္ ေပၚလာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ နားကြန္သတၱဳတြင္းရွိတရုတ္ေတြကို 
ဆက္လက္ေရာင္းခ်သည္။ 
 သတၱဳမ်ားကုိတူးေဖာ္သည့္ေနရာကေန သတၱဳ ၂၅ တန္ဆ့ံေသာ၂၂ ဘီးကားျဖင့္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည္။ သတၱဳမ်ားကုိ သီေပါျမိဳ ႔ နွင့္ သီေပါထက္ကြာေဝးေသာတေနရာသုိ႔ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည္။ 
 ေမလ ၂၀၁၆ တိုက္ပြဲကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နားကြန္(နွင့္ပန္ငါး) ထဲသုိ႔ခ်က္ခ်င္းျပန္ 
လည္တူးေဖာ္သည္။ တစ္ေန႔ေတာ့ ေလာ္လီကားၾကီးအစီး ၁၀၀ ခန္႔ပါသည္ကုိ ထိုရြာသားတစ္ဦးမွ         
ေတြ ႔ခဲ့ရသည္။

နားကြန္သတၱဳတြင္း

၁၂



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

နားကြန္တြင္ ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတင္ထရပ္ကား 



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

 ပိန္းဆိုင္းရြာအနီးရွိ သတၱဳတြင္းကို ၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္ ေငြရည္ပုလဲ မွစတင္တူးေဖာ္သည္။ 
လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ကုမၼဏီ အိမ္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ထားသည္။ ဗမာအလုပ္သမား  (၃၀) 
ေက်ာ္ သည္တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း ခြင္ထဲတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။  တစ္ခ်ိဳ ႔ 
ရြာသားတုိ႔က ဤလုပ္ငန္းခြင္ထဲကုိအလုပ္ ရဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းထဲတြင္ 
ေဒသခံရြာသားေတြကုိ အလုပ္သမားအျဖစ္ သူတုိ႔ခန္႔အပ္ျခင္းမရွိေပ။ 
 တြင္းနက္ၾကီး့ျဖစ္သည္ထိ ကုမၼဏီမွ တူးေဖာ္ထုတ္ယူသည္။ ပိန္းဆုိင္းရြာ၏အေရွ႔ဘက္ 
ရွိလယ္ယာေျမမ်ားကုိ သူတုိ႔တူးေဖာ္ ျခင္းနွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ရာမွ အသုံးျပဳျပီးေသာစြန္႔ပစ္ေရမ်ား
ကုိ တူးေဖာ္မႈဧရိယာ နယ္နိမိတ္၏ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္ရွိ လယ္ကြက္ထဲနွင့္ ကြ်ဲႏြားစားက်က္ေျမ 
ေနရာမ်ားေပၚုစြန္႔ပစ္ခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ား ရဲ ႔ ပ်က္ဆီးသြားေသာ လယ္ကြက္မ်ားကုိ 
ေလ်ာ္ေၾကးအေနျဖင့္ ၂၀၀၆  တြင္ေပးေဆာင္ရာ လယ္တစ္ကြက္ စာ ေငြပမာဏ ၅ သိန္း 
က်ပ္ကေန ၁၀ သိန္း က်ပ္  သာျပန္လည္ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ရြာသားေတြရဲ 
႔ လယ္တစ္ကြက္ကို တစ္နွစ္ဝင္ေငြ ၅ ေသာင္း ကေန တစ္သိန္းထိ ရြာသားမ်ား ဝင္ေငြရရွိသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီေလ်ာ္ေၾကးသည္ လုံေလာက္ ထုိက္တန္မႈ မရွိပါ။ 
၂၀၀၉ ခုနွစ္ထဲတြင္ ပိန္းဆုိင္းရြာ၏ ေတာင္ဘက္ပို္င္းရွိ ေတာင္ေပၚဧရိယာကုိ ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ 
ကုမၼဏီသည္ ဟုိနမ့္ဖသတၱဳတူးေဖာ္မႈ မ်ားကုိစတင္ျပင္ဆင္သည္။ ဟုိနမ့္ဖ သည္နမၼအုပ္စု၏ အဓိက 
ေရ၀ပ္ေဒသျဖစ္သည္။  ေရွး အစဥ္အလာအရ  ထုံးထမ္း ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ထားၾကသည္။ 
ထိုဧရိယာထဲတြင္ ေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သစ္ပင္ခုတ္ျခင္းမ်ားကုိ မည္သူ႔ကုိမ်ွျပဳလုပ္ 
ခြင္႔မျပဳပါ။  ထုိ႔ေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားက ထုိေနရာတြင္မည္သည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကိုမလုိလား 
ေသာေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားလက္ခံနိုင္စြမ္းမရွိျခင္းကုိ ကုမၼဏီထံ နွင့္ အာဏာပုိင္ SSPP/SSA သုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားသည္။
 သုိ႔ေသာ္ ဧျပီလ ၂၀၁၂ တြင္ ကုမၼဏီမွ တိတ္ဆိတ္စြာ ဤေနရာကုိစတင္တူးေဖာ္ျပီး 
ေလွာ္လီကားၾကီး ၂၅ စီးစာရိွေက်ာက္မီး ေသြးမ်ားကုိ တူးေဖာ္သြားသည္။ SSPP/SSA တုိ႔ 
ဒီအေၾကာင္းၾကားေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ ကုမၼဏီဆီကုိ တုိင္ၾကား ျခင္းနွင့္ ဒဏ္ေငြ သ္ိန္း ၁၀၀ က်ပ္ 

ပိန္းဆိုင္းသတၱဳတြင္း

၁၄



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

တပ္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဟုိနမ့္ဖ ရွိ သတၱဳတြင္း ကုိကုမၼဏီမွ ဆက္လက္တူးေဖာ္ျခင္းမရဲေတာ့သည္။ 
 ေျမေအာက္ရွိ သတၱဳမ်ားကုိလုိဏ္ေခါင္း ပံုုစံျဖင့္ တူးထုတ္ဖို႔ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ထဲတြင္  ကုမၼဏီက 
ၾကိဳးစားထုတ္ယူခဲ႕ ေပမဲ့ လိုဏ္ေခါင္းထဲတြင္ ေရမ်ားျပည့္နက္ေနျခင္းနွင့္ ေျမျပိဳမႈမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ဆက္လက္တူးေဖာ္မႈကို ရပ္လုိက္သည္။
 မတ္လ၂၀၁၅ တြင္ ပိန္းဆိုင္းဧရိယာရိွ တူးေဖာ္မႈအားလုံးကုိလည္း ကုမၼဏီမွ 
ရပ္လုိက္သည္အခါ ေရကုိ မဆုတ္ထုတ္သျဖင့္သတၱဳတြင္းမွာ ေရကန္မ်ားျဖစ္လာသည္။သတၱဳတြင္း  
ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာခ်ိဳင့္နက္ၾကီးကို ကုမၼဏီမွျပန္လည္ေျမဖို႔ေပးရန္ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားထံ
မွ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေတာင္းဆုိေသာ္လည္း ကုမၼဏီမွအၾကိမ္တိုင္းျငင္းဆန္သည္။ေရကန္မွာေရ
မ်ားကတိုက္စားေသာေၾကာ႔င္ကန္ေဘာင္မ်ားၿပိဳက်ေနသည္။  ထုိေၾကာင့္ ေျမျပန္ဖို႔ေစခ်င္သည္။ 
 ယခုခ်ိန္တြင္ ပိန္းဆုိင္းသတၱဳတြင္း ရပ္တန္႔သြားေသာ္လည္း တူးေဖာ္စြန္႔ပစ္
ထားေသာေျမစာပုံမ်ား ကုိျပန္လည္ ရွင္းထုတ္မႈမရွိျခင္း၊ ေရကန္အျဖစ္ ျဖစ္သြားေသာ 
သတၱဳတူးေဖာ္သည့္တြင္းကုိ ျပန္လည္ေျမဖို႔ မႈမရွိျခင္း နွင့္ မူလ  လယ္ယာေျမမ်ားအတိုင္း 
ျပဳျပင္မေပးျခင္း၊ ေရစီးေရလာလမ္းေၾကာင္းကုိ ထိန္းသိမ္းမေပးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား 
လုပ္ကုိင္စားရန္ခက္ေနသည္။ ရြာ၏ ေျမေနရာေဟာင္းတြင္ ေဆာက္ထားေသာ အိမ္ေနရာကုိ          
ကုမၼဏီဝန္ထမ္းမ်ားဆက္လက္ေနထုိင္ေနသည္။  နားကြန္အနီးတစ္ဝ္ိုက္ရွိ တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ပိန္းဆုိင္းကေန သူတုိ႔ေန႔တိုင္းသြားသည္။ 
 နမၼဧရိယာရိွ SSPP/SSA တပ္စခန္းသည္ ထိုနယ္ေျမမွ တုိက္ထုတ္ခံရျပီးသည့္  ေနာက္ပိုင္း 
နမၼနယ္ေျမထဲ ေရ၀ပ္ေဒသျဖစ္ေသာ ဟုိနမ့္ဖ တြင္  သတၱဳတြင္းမ်ားကုိ ကုမၼဏီမွ စတင္တူးေဖာ္မွာကုိ   
ရြာသူရြာသားမ်ား ကစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားစြာျဖစ္ၾကရသည္။ ပိန္းဆုိင္းရြာသား တစ္ဦးက 
“သူတုိ႔တူးေဖာ္ေနသည္ကုိ ကၽြန္ုပ္တုိ႔နဲနဲေလးမွမလုိလားပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ကေလးေတြအတြက္ ဘာမွ
ရရွိလိမ့္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။              သူတုိ႔ရဲ ႔အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမရွိေတာ့ရင္ အနာဂတ္ 
အတြက္လည္း ရွိလာမွာမဟုတ္။ အကယ္၍ က်ေနာ္ တုိ႔ရဲ ႔လယ္ကြက္ထဲတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈမရေတာ့ပါက 
က်ေနာ္တုိ႔တစ္ျခားေနရာ ေျပာင္းဖို႔သာက်န္ေတာ့သည္။”

၁၅



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

 သတၱဳတြင္းေၾကာင့္ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပိန္းဆုိင္းရြာသူရြာသားမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာ 
လယ္ယာေျမဧက ၃၀ ကုိဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ေျမစာစြန္႔ပစ္ျခင္းနွင့္ သတၱဳအတြက္ကုမၼဏီမွတူးေဖာ္ 
ခဲ့သည့္ေနရာတြင္ အိမ္ေထာင္ ၅ ခု ရွိ လယ္ယာေျမမ်ားပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးခဲ့ ရသည္။ တစ္ျခား အိမ္ေထာင္စု 
၅ ခုသည္လည္း သတၱဳတြင္းလုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေၾကာင့္ လယ္ထဲသြင္းမည့္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ 
ဖ်က္ဆီီးဆုံးရႈံးမႈခံခဲ့ရသည္။ သူတုိ႔လယ္ကြက္ထဲ သုိ႔ သြင္းမည့္ေရကုိ သတၱဳတြင္းေရကန္ထဲကေန 
ကုမၼဏီမွ ပိုက္ျဖင့္ သြယ္ေပး ခဲ့ေပမ့ဲထုိေရမွ ညစ္ညမ္းျပီး အင္ဂ်င္ဆီနံ႔လည္းရသည္။ 
ေရဆုိးညစ္ညမ္းမႈမ်ား လယ္ကြက္ထဲသို႔ဝင္လာေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်္ိဳးျခံမ်ား အထြက္နႈန္း 
သုံးပံုတစ္ပံုခန္႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ 
 ကုမၼဏီမွေတာင္ေပၚဘက္ျခမ္းထဲသုိ႔ တူးေဖာ္ရာတြင္ သတၱဳတြင္း၏ အေရွ ႔ဘက္ျခမ္းရွိ 
ေတာင္ေပၚတြင္ လၻက္စိုက္ထားေသာ ပိန္းဆုိင္းလယ္သမားတစ္ခ်ိဳ႕လည္း သူတို႔၏ လၻက္စိုက္ခင္းပါ
ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးခဲ့ရ သည္။

ပိန္းဆိုင္းရြာအနီးရွိ သတၱဳတူးေဖာ္မႈရဲ ႔အက်ိဳးတက္ေရာက္မႈ

သတၱဳတူးေဖာ္မႈကေန စားက်က္ေျမနွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားဆံုးရႈံးျခင္း 

စဥ္။ လယ္ယာေျမ၏ပိုင္ရွင္မ်ား ဖ်က္ဆီးဆံုးရႈံးသြားေသာလယ္ဧက

၁။ စိုင္ယုလိန္ ၅

၂။ လံုးေအး ၁

၃။ ခိုင္ထြန္းလူ ၃

၄။ စဝ္ပူယန္ ၅

၅။ လံုးယြမ္း ၃

စုစုေပါင္း ၁၇

သတၱဳတြင္းေၾကာင့္ပိန္းဆိုင္းရွိပ်က္ဆီးသြားေသာလယ္ယာေျမ

၁၈



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

နားကြန္ေက်းရြာ၏လယ္ေတာ 

စဥ္။ လယ္ယာေျမပိုင္ရွင္ ေျမဧက နွင့္ သီးနွံက်ဆင္းနႈံး

၁။ တိေလာက ၄

၂။ စိုင္းေစာ ၂

၃။ ပူစေလးစီဟ ၂

၄။ ဆုိင္ယီ ၆

၅။ နမက္ဖ ၂

စုစုေပါင္း ၁၆

သြင္းေရလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆုိ႔လိုက္ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးေၾကာင့္ သီးနွံ 
အထြက္နံႈးက်ဆင္းသြားေသာ ပိန္းဆိုင္းရွိ လယ္ယာေျမ

၁၉



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

ေရအရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဟိုနမ့္ဖ တြင္သတၱဳတူးထုတ္မည္ဆိုပါက 
ထိခိုက္ပ်က္ဆီး မည့္ ေျမယာမ်ား၏ စာရင္း

စဥ္။ လယ္ယာေျမပိုင္ရွင္ ေျမဧက

၁။ စိုင္းစီေခး ၇

၂။ လံုးထြန္းေက်ာ္ ၃

၃။ အာေလာက ၆

၄။ ဓမၼ ၄

၅။ ေကာဝိန္ ၄

၆။ နန္းတြန္ ၄

၇။ နန္းခမ္း ၆

၈။ ပူပန္း ၃

၉။ လုံးျဖဴ ၆

၁၀။ ပါအိ္န္ ၇

၁၁။ လံုးေၾသာေအာင္ ၄

၁၂။ ပူေစာ ၄

၁၃။ ခမ္းပီး ၆

၁၄။ ေက်ာ္လြန္း ၅

၁၅။ ပူနာလိန္း ၅

၁၆။ လံုးၾသလိ ၅

၁၇။ နိုင္းနန္းဦး ၃

၁၈။ စုလွ ၄

၁၉။ ခြန္ဝီး ၅

၂၀။ ပူေစးေပါဝ္း ၉

စုစုေပါင္း ၁၀၀

၁။ ဝမ္လံုရြာသူရြာသားမ်ား

၂၀



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

စဥ္။ လယ္ယာေျမပိုင္ရွင္ ေျမဧက

၁။ ပူေမာင္ေအး ၆

၂။ စိုင္းစု ၆

၃။ စိုင္းေစာ ၃

၄။ လံုးဆာ ၅

၅။ ခ်င္းယံု ၆

၆။ ဆာလူ ၆

၇။ စိုင္းေဆာ ၆

၈။ နိုင္းအင္အြန္ ၃

၉။ စိုင္းစု ၁

၁၀။ စိုင္းဆန္ေမာင္ ၆

၁၁။ ခ်င္းပႏိ ၱ ၁

စုစုေပါင္း ၄၉

ပိန္းဆိုင္းရြာသူရြာမ်ား

 ပိန္းဆုိင္းနွင့္ ဝမ္လုံရွိ ရြာသားမ်ား၏ ကြ်ဲ၊ႏြားမ်ား စားက်က္ေျမေနရာကုိလည္းသတၱဳတြင္း 
ေျမစာပုံမ်ားေၾကာင့္ စားက်က္ေျမေနရာမ်ား မ်ားစြာဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။
 ပိန္းဆုိင္းရြာသားမ်ား၏ ေျမေနရာထဲတြင္တုိက္စားခံရျခင္းေသာ သတၱဳတြင္းရွိရာေနရာကုိ          
တျဖည္းျဖည္းတိုက္စားျပီး ေရကန္ျဖစ္လာျခင္းမွာ ပိန္းဆိုင္းရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ 
ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျပီးခဲ့တဲ့နွစ္ကဘဲ ထုိေနရာ၌ အက်ယ္အဝန္း ၁၀ ကိုက္ေလာက္ကုိ   
တုိက္စားသြားသည္။
 နားကြန္ သတၱဳတြင္းအတြက္ သဲမ်ားတူးေဖာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပိ္န္းဆိုင္းရြာသားမ်ား၏ တစ္ခ်ိဳ ႔            
လယ္ကြက္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။ မိုးရြာတဲ့ခ်ိ္န္ တြင္ သဲမ်ားမိုးနွင့္အတူေမ်ာပါလာေသာ 
ေၾကာင့္ စုိက္ခင္းေပၚတုိက္စား သြားသျဖင္ ့စုိက္ခင္းမ်ားေကာင္းစြာရွင္သန္ခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။   

၂၁



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

ပိန္းဆိုင္းရြာထဲရွိ ေရတြင္းမ်ားခန္းေျခာက္ျခင္း။

 ၂၀၁၀ခုနွစ္ကတည္းကသတၱဳတြင္းထဲသုိ႔ ေရမ်ားယုိစီးသြားေသာေၾကာင့္ ေျခာက္ 
ေသြ႔ေသာ  ရာသီထဲတြင္ပိန္းဆုိင္းရွိတြင္းေရမ်ား ခန္းေျခာက္ျခင္း   ကို ရြာသူရြာသားမ်ားခံစားခဲဲ့ 
ရသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမစမွီ တုန္းက ဒီလုုုိျပႆနာ မ်ိဳးကုိဘယ္ေသာအခါမွၾကံဳေတြ႔ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

 ပိ္န္းဆုိင္း သတၱဳတြင္းထဲတြင္ ထြက္လာေသာ ေျမေအာက္ေရ ပမာဏမ်ားကုိ တစ္ေန႔ 
ဂါလန္တစ္ရာ သတၱဳတြင္းထဲကေန ေမာ္တာျဖင့္စုတ္ထုတ္ျပီး ထုိေရမ်ားကုိ နမၼေခ်ာင္းထဲသုိ႔တိုက္ရိုက္
ဝင္ေသာ ေၾကာင့္ ေရမ်ားအနက္ေရာင္အျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလာသည္။ 
 သတၱဳတြင္းကေန ထြက္လာသည္႔ ေရမ်ားစုတ္ထုတ္ေသာပိုက္မ်ားကို  နမၼေခ်ာင္း အစပ္ 
တစ္ဝိုက္ ထိသြယ္တပ္ထားသည္။ ထုိစြန္႔ ပစ္ေသာေရမ်ား သြန္ေလာင္းရာ ျမစ္ေခ်ာင္းထဲသို႔တိုက္ 
ရိုက္စီးဝင္သည္။
 နမၼေခ်ာင္းတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထ္ုိင္ေသာ ကုန္းေပါင္းရြာ၊ နားေႏြးရြာ၊ နားနန္းရြာ နွင့္ 
ဝမ္လုံ ရြာထဲရွိ လူဦးေရေပါင္း ၁၄၀၀ ေယာက္သည္ ပိန္းဆုိင္းသတၱဳတြင္းကေန ထြက္လာေသာ 
ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းမ်ားကို ခံစားေနရသည္။ မိုးရာသီအခိိ်န္တြင္ ထုိျမစ္ေခ်ာင္းကေန ေရသြားခ်ိဳးရာ 
တြင္ အေရျပားမ်ား  ေပၚတြင္ ယားယံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ညည္းညဴ ေျပာဆုိသည္။  
 နမၼေခ်ာင္းထဲရွိ ခရုမ်ား နွင့္ ငါးမ်ား၏ ပမာဏမ်ားလည္းေလ်ာ့က်ေနသည္ကုိလည္းသူတုိ႔
သတိထားမိခဲ့ၾကသည္။ ေခ်ာင္းအတြင္းထဲတြင္လည္း မည္သည့္ေမ်ာ့မွ မရွိေတာ့ပါ။
 ပါနန္းမြန္းဝမ္လံု အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္ ေျပာတာကေတာ ့“သတၱဳကုမၼဏီ လာေရာက္ 
တူးေဖာ္ျခင္းမေရာက္ခင္တုန္းက ေခ်ာင္းထဲတြင္ ငါးနွင့္ ခရု အမ်ားအျပားရွိေသာေၾကာင့္ က်မတုိ႔ 
သားစဥ္ေျမးဆက္ ဒီေခ်ာင္းထဲရွိ ခရု နွင့္ ငါးမ်ားကို ဟင္းအျဖစ္ဖမ္းယူစားေသာက္ခဲ့ဖူးတာ။ သုိ႔ေပမဲ့ 
သတၱဳကုမၼဏီလာေရာက္ တူးေဖာ္တဲ့ေနာက္ပိုင္း က်မ တုိ႔ေရဟာ အမည္းေရာင္အျဖစ္ေျပာင္းသြားျပီ 
ငါးကုိရွာယူဖမ္းဖို႕လည္းေတာ္ေတာ္ ခက္လာျပီ ခရုလည္းဘဲအဲတိုင္းဘဲ။ ဟုိတုန္းကနဲ႔လုံးဝ 
ကြဲျပားသြားျပီ ”

သတၱဳေျမစာပံုကေန ေရထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစျခင္း။

၂၂



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

သတၱဳသယ္ယူပ္ို ႔ေဆာင္ျခင္းနွင့္သိုေလွာင္ျခင္းကေနေလထုညစ္ညမ္း   
မႈျဖစ္လာျခင္း

 သတၱဳတူးျပီးသည့္ေနာက္ပို္င္း ပိန္းဆိုင္းသတၱဳတူးတြင္းမွေပ၁၀၀အကြာ ရွိပိန္းဆုိင္း 
ရြာမွသုိေလွာင္ထားသည္။ ေႏြရာသီတြင္ သတၱဳတြင္းမွ မီးခိုးအနံ႔ဆုိး ေပၚထြက္လာျခင္း ေၾကာင့္ အနီးရွိ 
ရြာသူရြာသားမ်ား ေခါင္းကုိက္ေဝဒနာခံစားရသည္။ရြာသူရြာသားတစ္ခိ်ဳ ႔ကုိ အသက္ရႈ က်ပ္ျခင္း နွင့္ 
ေခ်ာင္းဆုိးျခင္းမ်ားျဖစ္ေစရာ အထူးသျဖင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုပိုင္းမ်ားပိုခံစားရသည္။
 ေလာ္လီကားၾကီးျဖင့္ သတၱဳမ်ားကုိပိန္းဆုိင္းကေန သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ 
မိုးရြာသြန္းမႈမရွိရင္ ဘယ္ေတာ့အခါမွ ဖံုးအုပ္သယ္ယူသြားျခင္းမရွိပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္သတၱဳကထြက္ 
လာတဲ့ဖုန္မႈံ႕နွင့္ လမ္းေပၚရွိဖုန္မႈံ႕မ်ားေၾကာင့္ လမ္းအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ရြာသူရြာသား 
မ်ား ထိခိုက္ေစသည္။

နမၼျမစ္ေခ်ာင္း

၂၃
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ပန္ငါးသတၱဳတြင္း
 ပန္ငါးေက်းရြာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ရွိ ၂ ကီိလုိမီတာေဝးကြာေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားကုိ 
၂၀၁၅ ခုထဲတြင္စတင္ တူးေဖာ္သည္။ ေျမတူးစက္ ၃ စီး၊ ၂၂ ဘီး ကား ၈ စီး နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
အလုပ္သမား အေယာက္ ၃၀ ေယာက္ရွိသည္။ 
 ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏ လိေမၼာ္ျခံအနီး ၌ ေခ်ာင္း၏ ဘယ္ဘက္တြင္ကပ္လွ်က္ သတၱဳတြင္းမွ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားပံုထားသည္။ ထုိစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သည္ လိေမၼာ္ျခံ မ်ားကုိ ဖံုလႊမ္းလာမည္ကုိ 
စိုးရိမ္ေနရသည္။  
 မိုးရြာသည့္ခ်ိ္န္တြင္ စြန္႕ပစ္ေျမမ်ား ေခ်ာင္းေရထဲသုိ႔စိမ္႔ဝင္သြားသည္။ သတၱဳတြင္းက ေန
ထြက္လာေသာေရမ်ားလည္းစုတ္ထုတ္ရာေခ်ာင္းေရထဲသုိ႔ တိုက္ရိုက္စီးဝင္သြားသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္း         
ေအာက္ဘက္ပိုင္း တြင္ေနထုိင္ေသာ လူထုမ်ားသည္ ေခ်ာင္းေရ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ ခံေနရသည္။ 

၂၄



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

နမၼေဒသတြင္းရွိိ သတၱဳတြင္းမ်ားေၾကာင္ ့
ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ား

 ယခု တစ္ေန႔ကို ေလာ္လီကားၾကီီးအစီး ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ သတၱဳမ်ားကုိ နားကြန္ နွင့္ ပန္ငါး 
ရွိ္သတၱဳတြင္းကေန ေန႔တိုင္းျဖတ္ေက်ာ္သြားသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီ အတြင္းတြင္ 
သယ္ယူသြားေသာ သတၱဳမ်ား ဖံုးအုပ္ထားျခင္း မရွိေသာ ေၾကာင့္ ကားမ်ားမွထြက္လာေသာဖုန္မႈံ ႔မ်ား 
ရြာသားတုိ႔၏အိမ္ထဲသုိ႔ဝင္ျခင္း၊ ေလတုိက္ပါကအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဖံုတင္ေစျခင္းေၾကာင့္ရြာ
သူရြာသားမ်ားညီးညဴၾကသည္။  

ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစျခင္း

၂၅



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

 သတၱဳသယ္ယူပို္႔ေဆာင္ေသာ ကားအေရအတြက္မ်ားလာေသာေၾကာင့္ 
လမ္းမေပၚမွယာဥ္တိုက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာေစသည္။ ၾသဂုတ္လ၁၁ရက္ေန႔၂၀၁၆တြင္ေစ်း
မွဆုိင္ကယ္ေမာင္းနွင္လာေသာရြာသားနွစ္ေယာက္သည္ပန္ငါးရြာ၏ေတာင္ဘက္တြင္ သတၱဳ
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေသာကားနွင့္တုိက္မိခဲ့သည္။ကုန္းမေခၚေက်းရြာမွအသက္ ၂၁ နွစ္ ရွိ 
စိုင္းဆန္စိုင္း သည္ အခင္းျဖစ္ပြား ရာေနရာတြင္ ေသဆုံးခဲ့ ရသည္။ ဆိုက္ေခါင္မွ အသက္ 
၂၈ နွစ္ ရွိ မိန္းကေလး နန္းဟန္ သည္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္သျဖင့္ ၂ ရက္ အၾကာတြင္ လားရႈိး 
ေစ်းရံုတြင္ေသဆုံးသြားသည္။ ေသဆုံးသြားေသာ ရြာသားနွစ္ဦးသည္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား  
ျဖစ္သည္။ နန္းဟန္သည္ ေလးလ သား ကေလးအရြယ္အပါအဝင္ ခေလးနွစ္ေယာက္ရွိ သည္။                                                                                                                                             
          ေငြရည္ပုလဲ ကုမၼဏီမွ ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆုံးသြားေသာ ရြာသားႏွစ္ဦးကုိ စ်ာပန 
ေၾကး နွင့္ သူတုိ႔ မိသားစု အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူ၏ မိသားစုမ်ားကုိ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာယာဥ္တုိက္မႈ အေၾကာင္းကုိ အျပင္သုိ႕သတင္းမျဖန္႔ရန္ပိတ္ပင္သြားသည္။ 
 နမၼေခ်ာင္းတြင္ေရသိုေလွာင္ထားေသာ ကန္ေဘာင္ေပၚကုိ သတၱဳကားမ်ား  ေမာင္းနွင္ျပီး 
သတၱဳတြင္းအတြက္ ေက်ာက္မ်ားလာေရာက္သယ္ယူ ေသာေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၆ တြင္ 
ေရသုိေလွာင္ကန္ ျပိဳက် ပ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထုိေရသုိေလွာင္ကန္ မွ ထြက္လာေသာေရအားလ်ွပ္စစ္ကုိ 
ရြာအတြက္ အသုံးျပဳခဲဲ႔သည္။

သတၱဳတင္ကားမ်ားေၾကာင့္  အေျခခံ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ပ်က္စီးျခင္းနွင့္ လမ္းမေပၚတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ အႏၱရယ္မ်ားလာ။

ပိုင္းဆုိင္းေက်းရြာတြင္ သတၱဳတူးရာမွ တြင္းထဲေရဝပ္ရာကေန ေရကန္အျဖစ္သုိ႔ျဖစ္သြားျခင္း

၂၈



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

 ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ေတာင္ေပၚရွိ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးျခံ
မ်ား နွင့္စားက်က္ေျမေနရာ မ်ားပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးသြားေသာေၾကာင့္ နမၼနယ္ေျမဧရိယာကုိ ေျခာက္ 
ေသြ႔ျခင္းနွင့္ပို၍ပူေလာင္ျခင္းကုိျဖစ္ေပၚေစ သည္။ ရြာသားမ်ားေျပာဆုိရာတြင္ လယ္ထဲေရသြင္းဖို႔ 
ပိုျပီးခက္ခဲလာသည့္အျပင္ ကၽြဲ ၊ ႏြား တိရိစာၦန္တို႔အတြက္ လည္းခက္ခဲလာျပီ။
 အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ပါနန္္းမြန္းက  “သတၱဳတူးေဖာ္ေရးမစခင္တုန္းက 
က်မတုိ႔ ကၽြဲေတြ ႏြားေတြ ေမြးျမဴပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ က်မ
တို႔နယ္ေျမမွာလာေရာက္တူးေဖာ္ျပီး သည့္ေနာက္ပိုင္း ရာသီဥတုေတြလည္းေဖာက္ျပန္တယ္၊ 
ယခင္တုန္းကထက္လည္းပိုပူလာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်မတုိ႔ကၽြဲႏြားေတြ စားက်က္ေနရာမွာ 
မစားနိုင္တာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ ႔ကၽြဲႏြားေတြ ေသတဲ့ထိျဖစ္သြားရတယ္။ ”

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲသြားျခင္း။

ပိုင္းဆုိင္းေက်းရြာတြင္ သတၱဳတူးရာမွ တြင္းထဲေရဝပ္ရာကေန ေရကန္အျဖစ္သုိ႔ျဖစ္သြားျခင္း

၂၉



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

အခ်က္မ်ား 
မတ္လ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၆ တြင္ ရြာသူ၊ ရြာသား အေယာက္ ၂၅၀ ေက်ာ္ နွင့္ ေငြရည္ပုလဲ 
ကုမၼဏီ ကိုဦးေဆာင္ ေသာ မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ဝင္း၊ သတၱဳတြင္း မန္ေနဂ်ာ ပီစိုင္းေမာင္ 
နွင့္တျခားး ကုမၼဏီ အရာရွိ တေယာက္တို႔ ၀မ္လံုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ သည္။ 
ေဒသခံရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားက  သတၱဳတူးေဖာ္မႈ အလိုမရွိ ေၾကာင္းနွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈကို 
ရပ္တန္႔ရန္ ကုမၼဏီကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
ဂၽြန္လ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၆ တြင္ နမၼေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥကၠဌ နွင့္အတူ ရြာသူရြာသား 
၃၀၀ ဦး သည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းဖို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး သီေပါရွမ္းတိုင္းရင္း
သားမ်ားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏လြတ္ေတာ္အမတ္ နန္းစမ္းစမ္းေအးဆီကို ပို႔ေပးသည့္အျပင္ 
သီေပါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိျဖစ္သည့္ ဦးညြန္႔လိႈင္ကိုလည္းပို႔ေပး သည္္။ 
ဂၽြန္လ ၂၃ ရက္ ၂၀၁၆ တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္ရပ္တန္႔ရန္စာတင္ျပျခင္း 
နွင့္ပတ္သက္ျပီး သီေပါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအရာရွိိ က နမၼေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို သီေပါ 
အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည္။
ဂၽြန္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၆ တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းရပ္တန္႔ရန္ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ 
ရြာသူရြာသား မ်ား အေယာက္ ၅၀ နွင့္ အတူ နမၼေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥကၠဌ 
ကို ေငြရည္ပုလဲကုမၼဏီ၏မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္၀င္း ကလာေရာက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည္။ 
နမၼဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းကို 
ရပ္တန္္႔ဖို႔အတြက္ ကုမၼဏီဝန္ထမ္းမ်ားလံုးဝသေဘာမတူခဲ့ေပမဲ့ နမၼရြာသူရြာသား 
ေတြရဲ့လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းကိုလုပ္ ေဆာင္ေပးမည္ဟုေျပာသြားရာ ေရေလွာင္ကန္ 
၏တံတိုင္းနွင့္ ေရကူညီမႈ နွင့္ လ်ွပ္စစ္မီးကူညီမႈအပါအဝင္ အစရွိသည့္ကူညီမႈမ်ိဳးကို 
ကူညီသြားမည္ဟုဆိုသည္။
ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ တြင္ နမၼေက်းရြာအုပ္စု နွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ရြာသူ၊ 
ရြာသားေပါင္း ၃၆၁ ေယာက္သည္ နမၼဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ 
ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈမ်ား ကို မဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ ရာ မဲအားလံုးတြင္ ထိုဧရိယာတြင္းရွိ 
သတၱဳတူးေဖာ္မႈ မ်ားအားလံုး ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ အားလံုးက မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ 

ရြာသူရြာသားမ်ား သတၱဳတြင္းရပ္တန္႔သြားဖို႔နည္းရွာရာ 
ကုမၼဏီမွျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမ်ား 

၃၀



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

သတၱဳတြင္းကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား နမၼဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ စုေဝးေနခ်ိန္

နမၼဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ သတၱဳတြင္းအလုိမရွိေၾကာင္းေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား စုေဝးဆႏၵျပ

၃၁



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

ေငြရည္ပုလဲကုမၼဏီ၏ ဆုိင္းပုဒ္

ပိန္းဆုိင္းရွိ သတၱဳတူးတြင္းထဲတြင္ ေရဝပ္

၃၂



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၆ တြင္ ပိန္းဆုိင္းမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကုိ နမၼေခ်ာင္းထဲသုိ႔ စြန္႔ထုတ္ေနသည္။

အမိုးအကာ ပါရွိျခင္း မရွိဘဲ ပိန္းဆုိင္းကေန ထရပ္ကားျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကုိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေန

၃၃



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

ပိန္းဆုိင္းရြာတြင္းရွိ ရြာသူရြာသား၏အိမ္

ေနာင္ေႏြးရွိ လယ္ယာေျမဧကစိုက္ခင္း

၃၄



နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈခ်က္ခ်င္းရပ္ 

 ေငြရည္ပုလဲကုမၼဏီ၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈနွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈ မ်ားကုိ နမၼရြာသားရြာသားမ်ား 
ဆယ္နွစ္ေက်ာ္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ သူတို႔လယ္ယာေျမမ်ားဆုံးရႈံး ျခင္း၊ 
ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားပိတ္ဆို႔ေသာေၾကာင့္ ေရမ်ားၾကည္လင္မႈမရွိျခင္း နွင့္ 
ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိျဖစ္ ေစခဲ့သည္။ သူတုိ႔၏လယ္ယာေျမေပၚတြင္                
ေျမစာမ်ားစြန္႔ပစ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဟုိတုန္းကေျမဆီေကာင္းေသာေၾကာင့္ 
သီးနွံအထြက္ နႈံးပမာဏမ်ားခဲ့ရာ ခုေတာ့မုိးေခါင္ျခင္းနွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရ သည္။
 နမၼ ရြာသူရြာသားမ်ား သူတုိ႔၏ လယ္ေျမ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းနွင့္ အနာဂတ္ဖ်က္ဆီး ေနျခင္းကုိ ၾကာၾကာသည္း
ခံနိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟုဆုိသည္။ ဒီတူူးေဖာ္မႈ ကို လက္မခံနိုင္ေခ်။ သတၱဳခ်ဲ 
႔ထြင္တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္အၾကံထပ္မေပးရန္နွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈမစခင္ 
သူတုိ႔ဘယ္ေတာ့မွ တူးေဖာ္မႈ ကုိ အၾကံေပးမွာ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။ 

 န မ ၼ အု ပ္ စုေ က်း ရြာ တြ င္း ရွိ သ တၱဳ တူးေ ဖာ္ေ ရး လု ပ္ င န္း မ်ား
အားလံုးကို ေနွာင့္ေနွးၾကံၾကာမႈ မရွိေစဘဲ ေငြရည္ပုလဲ မွတူးေဖာ္မႈ 
ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္၊  ဝန္ထမ္းႏွင့္တူး ေဖာ္သည့္စက္ပစၥည္းမ်ားအားလံုး 
ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းေရြ ႔ေပးရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္

၃၅



နမၼရွမ္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ား

နမၼတြင္းရွိသတၱဳတူးေဖာ္မႈ

ခ်က္ခ်င္းရပ္ 


