
ထုတ္ေ၀သည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 

uGsEfkyfwdkU a'oae vlxk&ifqdkifBuHKawG hae&aom ajr,m? rl;,pfaq;0g;ESifh 

tcGefb@m avhvmjcif;

 “စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္လုိ႔ရတာ မဟုတ္ပါဘူး လက္ရိွေျမျပင္မွာ ေဒသေန 
လူထုေတြ ရင္ဆိုင္ၾကဳေံတြ႕ေနတဲ့ အခက္အခ ဲေတြကုိ ၀ုိင္း၀န္း ကူညီလုပ္ေဆာင္္တာဟာ တကယ့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္တာပါပဲ.......။”



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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ပအိုဝ္းလူငယအ္စည္းအရံုး (Pa – O Youth Organization)

 ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျပီး သီးျခားလြတ္လပ္၍ အမီွအခုိကင္းေသာ၊ 
ကိုယ္က် ိဳးမေမွ်ာ္ကိုးေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

အႏိၱမပန္းတိုင္
လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအျပည့္အဝရွိေသာ လူ႕ေဘာင္သစ္တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ 
စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းရမည။္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 
(က) လူငယ္ထုမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္အရည္အေသြးႏွင့္ ဖန္တီးႏုငိ္မႈ စြမ္းအားပိုမိုျမႇင့္မားရန္။ 
(ခ) ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒမုိီကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေရးတုိ႔ကုိ     ပအုိဝ္းျပည္  
 သူႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 
(ဂ) ျမန္မာႏုင္ိငံ၌ တန္းတူျပီး ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ 
 ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ တုိင္းရင္းသား လူငယ္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
(ဃ)  အမ် ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏုငိ္ငံေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ရန္ႏွင့္ 
(င)  ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးတို႔၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ထိန္းသိမ္းရန္    တို႔ျဖစ္သည။္ 

ေက်းဇူးတငလ္ ႊာ

 ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ စာအုပ္ထုတ္ေဝႏိင္ုေရးအတြက္ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၍ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေကာက္ယူရာတြင္ အခ်န္ိေပး ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာမ်ား ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလို 
ပါသည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာမ်ား အႀကံျပဳစာအုပ္အား ကြင္းဆင္း 
ျပဳစုရာတြင္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အႀကံအဥာဏ္ျပဳေပးၾကေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအား လိႈက္လဲွစြာ အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

  ဤစာအုပ ္ေအာင္ျမင္စြာ ေရးသားျပဳစုထုတ္ေဝႏိင္ုရန္အတြက္ အစမွအဆုံး ေငြေၾကး၊ နည္းပညာလမ္းညႊန္မႈႏွင့္ 
အႀကံအဥာဏ္မ်ား ပ့ံပုိးကူညီေပးေသာ Joint Peace Fund (JPF) အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ 
အပ္ပါသည္။

                  ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး 
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ထုတ္ေဝသည့္ခုႏွစ္   - ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။
အုပ္ေရ     - ၁၀၀၀
အႀကိမ္     - ပထမအႀကိမ္
ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးကူညီမႈ   - Joint Peace Fund (JPF)
စာအုပ္အျပင္အဆင္   - ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO)
မ်က္ႏွာဖံုးပံု    - ခြန္ေအာင္ထြန္းေလး (Art သစ္ဆန္း)

အီးေမး     - pyorg.net@gmail.com
ဝက္ဆိုဒ္     - www.paoyouth.org
ေဖ့ဘုတ္(ဘြတ္)    - Pa-O Youth Organization
ရံုး     - ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။

ဤ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ စာအုပ္ကို မိမိတို႔ျပန္လည္၍ 
တဆင့္ေဖာ္ျပလိုလွ်င္ အဖဲြ႕အစည္း အီးေမးလ္သို႔ ေမးျမန္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO)

အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္းျပဳစုရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္
 
 ဤ အစီရင္ခံစာ စာအုပ္သည္ ျမန္မာႏုင္ိငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေဒသရိွလူထုမ်ား 
ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲ အေျခအေနအရပ္ရပ္မ်ားထဲမွ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ 
အခြန္ဘ႑ာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၏  ျဖစ္ေပၚေနေသာ အရွိတရားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပီး လက္ေတြ႕က်က်  
လူထုမ်ားအတြက္အက် ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ ေလ့လာ သင္ယူမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏုငိ္ရန္ ရည္ရြယ္ ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ် ိဳး
သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ဦးတည္သည္။

              ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး 
Pa-O Youth Organization (PYO)

မာတိကာ

၁။ အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္းျပဳစုရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ .................................... ၅

၂။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေျချပေျမပံု ........................................................ ၆

၃။ ရွမ္းျပည္နယ္ အေျချပေျမပံု ....................................................................... ၇

၄။ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ .............................................................................      ၈ - ၂၃

၅။ မူးယစ္ေဆးဝါး ..............................................................................     ၂၅ - ၃၉

၆။ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာမ်ား .........................................................................     ၄၀ - ၅၃



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ မာတိကာ

- သုေတသန ျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
- သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လူဦးေရ ျပဇယား
- လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းပံုစံ
- နိဒါန္း
- အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္
၁။  ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈ၏ အဓိပၸါယ္
၂။  ပအိုဝ္းေဒသရိွ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာေျမယာ အမ် ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
 ၂.၁ - စိုက္ပ် ိဳးေျမ
 ၂.၂ - သာသနာ့ေျမ
 ၂.၃ - သစ္ေတာေျမ
 ၂.၄ - စားက်က္ေျမ
 ၂.၅ - ရြာပိုင္ေျမ
 ၂.၆ - သခၤ် ိဳင္းေျမ
 ၂.၇ - သယံဇာတေျမ
 ၂.၈ - ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ
၃။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာအသံုးခ်မႈပံုစံႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ား 
 ၃.၁ - ဓေလ့ထံုတမ္းအရ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ျခင္း
 ၃.၂ - ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာေပၚစိုက္ပ် ိဳးမႈပံုစံ
 ၃.၃ - ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာမ်ား အေမြခဲြေဝမႈပံုစံ
      ၃.၄ -  ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာမ်ား ေရာင္းဝယ္မႈပံုစံ
      ၃.၅ - ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္း
 ၃.၆ - ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမ၏ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မႈပံုစံ
 ၃.၇ - ဓေလ့ထံုတမ္းအရ ေျမယာမွထြက္သည့္သယံဇာတ အသံုးခ်မႈပံုစံမ်ား 
၄။  ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အေရးႀကီးပံု 
၅။  ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈအေပၚ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား
၆။  ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာဆုိးက် ိဳးမ်ား
၇။ ေျမယာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒ အေပၚ ေဒသခံမ်ား အျမင္ 
၈။ ေဒသအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအေပၚ လူထုမ်ား၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္
၉။  နိဂံုး
၁၀။  အၾကံျပဳခ်က္
၁၁။ ေတာင္းဆုိခ်က္

ေျမယာ သုေတသန ျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

- ပအိုဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာေျမယာအသံုးခ်မႈကို အတားအဆီး၊ အခက္အခဲျဖစ္ေစေသာ   
 ျပႆနာမ်ား ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ႏုငိ္ရန္။
- ပအိုဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာေျမယာအသံုးခ်မႈ တန္ဖိုးၾကီးမားပံုကို ေဖာ္ထုတ္ ျမႇင့္တင္ရန္ 
- ပအုိ၀္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ ရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္း ေျမယာ စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ျမႇင့္တင္  
 ေပးႏုငိ္ရန္။
- ပအိုဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ေျမယာမ်ားကိုပအိုဝ္းလူမ် ိဳးကိုယ္တုိင္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အက် ိဳး   
 အျမတ္ခံစားခြင့္ ဦးတည္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္။ 

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လူဦးေရ ျပဇယား

သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေဒသ အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္ လူဦးေရ
ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ၅၂

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၅၀

ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅

လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ ၃၉

စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္ = ၅ ၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ = ၁၉၉ ဦး

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းပံုစံ
အၾကိဳကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း။
 ကြင္းမဆင္းမွီ ေဒသအတြင္းရွိအေျခအေနမ်ားကုိသိရွိရန္ ႀကိဳတင္ကြင္းဆင္းေလ့လာျပီး လုိအပ္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားရယူခဲ့သည္။ 
 
ေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး အခ်က္အလက္ရယူျခင္း။
 ေမးျမန္းျခင္းက႑မစတင္မီွ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား 
ကိုျပင္ဆင္၍ ေဒသခံမ်ားထံမွ မွတ္တမ္းရယူခဲ့သည္။ 

တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုပ္စုလုိက္ေမးျမန္းျခင္း။
 ေဒသအလိုက္ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာတြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားမည့္သူအား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပါေ့ပါ ့
ပါးပါးျဖစ္ေစရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုမွန္ကန္ျပည့္စံုရန္အတြက္ အုပ္စု
လုိက္ေမးျမန္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဓာတ္ပံုႏွင့္ အသံဖမ္းစက္မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွျခင္း။
 ရရိွလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိခုိင္မာရန္ႏွင့္ လိုအပ္လွ်င္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ 
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး သက္ေသအေထာက္အထားအေနႏွင့္ ထားရိွရန္ျဖစ္သည္။ 

တာဝန္မ်ားခဲြေဝျပီး အလွည့္က် ဦးေဆာင္ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း။
 အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္မည့္သူမ်ားအား တာဝန္မ်ား တိက်စြာခဲြေဝေပးျခင္းႏွင့္ ပုိမုိစနစ္က်ေစရန္၊ အခ်က္အလက္ 
မ်ား တိတိက်က် မွတ္တမ္းေကာက္ယူႏုငိ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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နိဒါန္း

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ် ိဳးေပါင္းစုံရိ ွေနၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
တည္ေနရာေဒသအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ် ိဳးအလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မတူညီေသာ ဘာသာ 
စကားမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈေသာ္လည္းေကာင္း အစရွိေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြ 
ျပားၾကျပီး ထိုမတူကဲြျပားမႈမ်ားသည္ ကမာၻေပၚရိွ ႏုငိ္ငံအားလံုးထဲတြင္ ျမန္မာႏုငိ္ငံသည္ အမ်ားျပားဆံုးျဖစ္ 
သည္။ 
 ျမန္မာႏုငိငံ္၏ ၇၅% သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး စုိက္ပ် ိဳးေရးကုိ အဓိက အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေသာ ႏိင္ုငံျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈဘဝဖူလုံ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈသည္ စုိက္ပ် ိဳးေရး အေပၚမူတည္လွ်က္ရွိၿပီး 
ထုိစုိက္ပ် ိဳးေရးျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏုင္ိရန္ စုိက္ပ် ိဳးေျမမ်ားလိုအပ္လွပါသည္။ ထုိစုိက္ပ် ိဳးေျမမ်ားကုိ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ မိမိကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခဲြ စိုက္ပ် ိဳးႏုငိ္ရန္လည္းလြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ 

 လက္ရွိတြင္ အစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္း ဥပေဒ 
သည္ ေျမကုိ ေရာင္းကုန္အျဖစ္ ရႈျမင္ျပီး ေျမရွင္ျပည္သူအား ေျမေက်းကြ် န္သဖြယ္ ဦးတည္ေနသည့္ အျပင္ 
ဘိုးဘြား အစဥ္အဆက္ဆက္မွ က်င့္သံုးေနလ်က္ရွိသည့္ ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ရွိသည္။ 
ထုိဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္လည္း တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အသံပါဝင္မႈမရိွျခင္း တုိင္းရင္းသားမ်ားေဒသရိွ 
ေျမမ်ားသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရိွသည့္ ရိုုးရာ 
ဓေလ့ေျမယာမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားေဒသတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ား 
မရိွပါ။
 ထုိတုိင္းရင္းသားမ်ားထမွဲ ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔ က်င္လည္ေနေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမ 
ယာအသုံးခ်မႈသည္ လက္ရိွတည္ဆဲဥပေဒေၾကာင့္ ပအုိဝ္းေဒသရိွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔၏ ဓေလ့မ်ားအတိုင္း ေျမယာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္မရရိွေသာေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ား 
ျဖစ္ေစသည္။ 

 ဓေလ့ထုံးတမ္းသည္ လူမ် ိဳးတစ္မ် ိဳးကုိ ေဖာ္ညႊန္းႏုင္ိေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လြန္စြာ 
တန္ဖိုးၾကီးမားလွပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားသည္ အခ်န္ိၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏုင္ိသည္။ 
ဥပေဒအစဓေလ့က ဆိုသည့္အတိုင္း လက္ရိွရုိးရာဓေလ့အရ က်င့္သံုးေနေသာ စံနစ္မ်ားကုိသာ အသိ 
အမွတ္ျပဳ လိုက္နာျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျဖျဖစ္သည္။ 

အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္
 ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ ေျမယာဓေလ့ထုံးတမ္း အသုံးခ်မႈအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပအုိဝ္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရေဒသ (၃) ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အျခားျမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လိြဳင္လင္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမာက္မယ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
သြားေရာက္မွတ္တမ္းေကာက္ယူျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား က်င့္သုံးေသာေျမယာ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းပုံစံအမ် ိဳးမ် ိဳးအား က်င့္သုံးမႈပုံစံအလုိက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိေျမယာဓေလ့ကုိ ပအုိဝ္းလူမ် ိဳး 
မ်ားလြန္စြာ ျမတ္ႏုးိတန္ဖုိးထားေၾကာင္း ၎တုိ႔ထံမွ ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတိုင္း ထင္ရွား 
စြာ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
 ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးသည္ ယခင္ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ကပင္ စိုက္ပ် ိဳးေရးကုိ အဓိကထား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ 
ၾကျပီး ထုိစိုက္ပ် ိဳးေရးအေပၚတြင္သာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ စုိက္ပ် ိဳးေရးသည္ ေျမယာ 
အေပၚတြင္ ျဖစ္တည္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေျမသည္ ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးအတြက္ လြန္စြာ တန္ဖုိးၾကီးမားလွပါသည္။ 
ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးသည္ ေဒသအလုိက္ကဲြျပားတည္ရွိၾကေသာ္လည္း ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္က 
က်င့္သုံးလာသည့္ ေျမယာဓေလ့ထုံးတမ္းအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ တူညီလွ်က္ရွိၾကျပီး အခ် ိဳ႕ေသာ 
က်င့္သုံးမႈပုံစံသည္ အနည္းငယ္ကဲြျပားသည္ကုိလည္းေတြ႔ရိွရပါသည္။ ပအုိဝ္းလူမ် ိဳး၏  ထုိေျမယာ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းအသုံးခ်မႈကုိ ယေန႔ထိတုိင္လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေနၾကျပီး ထုိက်င့္သုံးမႈအေပၚတြင္ ျပႆ 
နာအျငင္းပြားမႈမ်ား မရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ပအိုဝ္းလူမ် ိဳး၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ 
ျခင္းသည္ ေျမယာဓေလ့ထံုတမ္းအေပၚ မူတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုေျမယာဓေလ့သည္ ၎တို႔၏ အသက္ 
ေသြးေၾကာမ်ားျဖစ္သည္။
 ယခုေႏွာင္းပုိင္းကာလတြင္ ပအုိဝ္းေဒသရွိ ေျမယာမ်ားသည္ အစုိးရ (သုိ႔) ကုမၸဏီမ်ားမွ ပုံစံအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ 
အဓမၼသိမ္းယူျခင္းခံခဲ့ရျပီး ထုိသိမ္းယူသည့္အေပၚတြင္လည္း နစ္နာေၾကးမ်ား၊ တန္ရာတန္ေၾကးမ်ား 
ျပန္လည္ေပးေဆာင္ျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ ထုိသုိ႔ အဓမၼသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ပအုိဝ္းျပည္သူမ်ားသည္ 
ေျမယာမ်ားဆံုးရွ ံဳးခဲ့ရျပီး အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးမ်ား ေျပလည္ 
ျခင္းမရွေိတာ့ဘဲ အိမ္နီးခ်င္းႏုငိ္ငံမ်ားတြင္ ခက္ခဲစြာ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။  ထိုသို႔ေသာ ေျမယာ 
ဓေလ့ကိုု ျခိမ္းေျခာက္သည့္ ျပႆနာမ် ိဳးစံုေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ် ိဳး၏ ေျမယာမ်ားလြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ကို 
ဆုံးရွံဳးသြားရုံသာမက ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက် ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ 
ပညာေရး အစရိွသည့္ အေရးအရာမ်ားကို ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ 
 ျမန္မာႏုင္ိငံ၏ ဥပေဒအထြဋ္အထိပ္ျဖစ္သည့္ (၂၀၀၈) ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ 
ေျမယာႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေသာ ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒမ်ား၊ အသစ္ထပ္မံျပင္ဆင္သည့္ ေျမလြတ္၊ 
ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္း ဥပေဒမ်ားသည္ ေဒသခံပအုိဝ္းျပည္သူမ်ားအတြက္သာမက အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ် ိဳး 
ေပါင္းစံုမ်ားအား လြန္စြာေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေစသည္။ ထုိဥပေဒျပဌာန္းရာတြင္လည္း ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ား ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ႏုင္ိမႈမရိွသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ေျမယာမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြႏုင္ိမႈကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
မတရားဥပေဒမ်ားကုိ တိုင္းရင္းသားမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိသတင္းအခ်က္အလက္ရယူထားေသာ 
ေဒသခံပအိဝု္းျပည္သမူ်ားထမံွ ေသာလ္ည္းေကာင္း မလိလုားေၾကာင္းႏွင့္ ေျမယာမ်ားကုိ ၎တို႔ကိယ္ုတုငိ္ 
လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြလဲိုျခင္းကိုသာ လိုအပ္ေၾကာင္းသိရိွခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ 
ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္က က်င့္သံုးလာေသာ ေျမယာဓေလ့ထံုးတမ္းကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳ ေစလိုေသာေၾကာင့္ 
ဤအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝရျခင္းျဖစ္သည္။



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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၁။ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈ၏ အဓိပၸါယ္
 ေခတ္အဆက္ဆက္ျဖစ္ေသာ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္မွ အသုံးျပဳလာသည့္ ေျမယာေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြ 
မႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား၊ အေမြခဲြေဝမႈပုံစံမ်ား အစရွိသျဖင့္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ မည္သူ႔ကုိမွ် 
ထိခိုက္နစ္နာမႈမရိွေသာေၾကာင့္  လြတ္လပ္ျပီး တန္းတူညီမွ်မႈွရိွေသာ၊ တရားမွ်တေသာ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္သာ 
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ေသာပုံစံမ်ားကုိ သက္ဆုိင္သည့္ မ် ိဳးဆက္သစ္မ်ားထံ အပ္ႏံွထိန္းသိမ္းေစျပီး 
ယေန႔ထိတုိင္ တည္ရိွေနျပီး ဆက္လွ်က္အသံုးျပဳေနေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈပံုစံကို  ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။  

၂။ ပအိုဝ္းေဒသရိွဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိ္င္ရာေျမယာအမ် ိဳးအစားႏွင့္ အဓိပၸါယ္မ်ား
၂.၁။ စိုက္ပ် ိဳးေျမ 
 စုိက္ပ် ိဳးေျမဆုိသည္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နွစ္စဥ္စိုက္ပ် ိဳးလွ်က္ရိွေသာ ေျမေပၚမွ ထြက္လာသည့္ 
အက် ိဳးအျမတ္ကုိ ၎တုိ႔၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မပ်က္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ ေျမယာကုိဆိုလို 
သည္။ 

၂.၂။ သာသနာ့ေျမ
 သာသနာ့ေျမဆုိသည္မွာ ေဒသခံမ်ား၏ ကုိးကြယ္မႈဆုိင္ရာ အထြဋ္အျမတ္ထားေသာ ေစတီပုထုိးမ်ား၊ ဘုရား 
ေက်ာင္းကန္မ်ား၊ နတ္စင္မ်ား အစရိွေသာ ေျမေနရာမ်ားကိုဆုိလုိသည္။ 

၂.၃။ သစ္ေတာေျမ 
 သစ္ေတာေျမဆိုသည္မွာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ေဒသဖံြ႕ျဖိဳးေရးမ်ားကုိ အေျခခံျပီး စည္းစနစ္တက် 
အသံုးခ်ျခင္း ကိုဆုိလုိသည္။ 

၂.၄။ စားက်က္ေျမ 
 စားက်က္ေျမဆုိသည္မွာ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားအေပၚ အသုံးခ်လုပ္ကုိင္ေစမည့္ ကဲြ်၊ ႏြားမ်ား 
ေက်ာင္းသည့္ေျမေနရာမ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ား ေနထုိင္က်က္စားရာ ေျမေနရာမ်ားကို ဆိုလုိသည္။ 

၂.၅။ ရြာပိငု္ေျမ
 ရြာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေျမယာမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားအားလုံး အသုံးျပဳႏုင္ိေစရန္အတြက္ ရြာပုိင္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး 
ထုိေျမေပၚတြင္ ပဲြလမ္းသဘင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာၾကည့္တုိက္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓမၼာရုံ အစရိွေသာ 
အသံုးျပဳမႈပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာေျမကို ဆိုလုိသည္။ 

၂.၆။ သခၤ် ိဳင္းေျမ
 သခၤ် ိဳင္းေျမဆိုသည္မွာ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ကုိယ့္ရြာ၊ ကုိယ့္ေဒသအတြင္း ေသဆုံးသြားသူမ်ားအား 
သၿဂၤဳလ္ိရန္ေျမေနရာျဖစ္ျပီး ေဒသအတြင္းမဟုတ္ေသာ ဧည့္သည္မ်ာ ေသဆုံးပါက လာရာအရပ္မ်က္ႏွာဘက္သုိ႔ 
လွည့္၍ သၿဂၤ ိုဳလ္ၾကေသာေျမေနရာကို ဆုိလုိသည္။

၂.၇။ သယံဇာတေျမ
 သယံဇာတေျမဆုိသည္မွာ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္မွ ထြက္ရွိလာေသာ တန္ဖုိးရွိသည့္ အရာမ်ားက္ိုဆုိလုိသည္။ 
(ဥပမာ - သစ္ပင္၊ ေရ၊ ေက်ာက္မီးေသြး)

၂.၈။ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ
 ဥယ်ာဥ္ျခံေျမဆိုသည္မွာ စိုက္ပ် ိဳးသူမ်ားအတြက္ အက် ိဳးရွိေစျပီး ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားျဖစ္သည့္ သရက္၊ လက္ဖက္၊ 
ေထာပတ္ အစရိွသျဖင့္ စုိက္ပ် ိဳးထားေသာေျမမ်ားကို ဆုိလုိသည္။ 

၃။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာအသံုးခ်မႈပံုစံႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ား
 ပအုိဝ္းေဒသတြင္ ၎တုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာေျမယာအသုံးခ်မႈပုံစံ အမ် ိဳးမ် ိဳးရွိသည္။ ထုိဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ 
အညီ က်င့္သံုးေသာပံုစံမ်ား၊ အသံုးျပဳမႈပံုစံအလိုက္ ကဲြျပားလွ်က္ရိွၾကသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာအသံုးခ်မႈ 
ပံုစံမ်ားကို ေအာက္တြင္ အသံုးျပဳမႈပံုစံအလိုက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၃.၁။ ဓေလထ့ံုးတမ္းအရ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ျခင္း
 မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေျမေပၚတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္မ်ား၊ အမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳ 
ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာေရာင္းဝယ္ေပါင္ႏံျွခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ စိတ္တိုင္းက် စီမံ ခန္႔ခြဲျပီး 
လုပ္ေဆာင္ႏုင္ိသည္။ ထုိေျမသည္ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ထံမွ အေမြရလာေသာေျမေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ 
ဝယ္ယူထားေသာေျမေသာ္လည္းေကာင္၊  ကုိယ္တိုင္ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ ရရိွလာေသာေျမမ်ားသည္ ဓေလ့ထုံး 
တမ္းအရ ပုိင္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားျဖစ္သည္။ 
 ထုိေျမေပၚမွ ထြက္လာေသာ သယံဇာတျဖစ္သည့္ ဝါးပင္၊ သစ္ပင္၊ သစ္ဥ၊ သစ္သီးသစ္ဖုမ်ားအား လြတ္ 
လပ္စြာ အသုံးခ်ပိုင္ခြင့္ရိွျပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လာေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ မရပါ။ မိမိပုိင္ဆုိင္ 
ေသာေျမေပၚမွ ထြက္လာသည့္အက် ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္။ 
 ေက်းရြာမွ ပုိင္ဆုိင္ေသာေျမမ်ားကို ေက်းရြာ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္နာ 
က်င့္သုံးရသည္။ ေက်းရြာမွ ပုိင္ဆိုင္ေသာေျမယာေပၚတြင္ ထြက္ရွိလာေသာ အက် ိဳးအျမတ္သည္ ေက်းရြာ၏ ဖံြ႔ျဖိဳးတုိး 
တက္ေရးကို ပို၍ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရသည္။ 

၃.၂။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာေပၚ စိုက္ပ် ိဳးသည့္ပံုစံ
 ေျမယာေပၚတြင္ သီးႏံမွ်ား စုိက္ပ် ိဳးသည့္အခါ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ သဘာဝဓာတ္ေျမၾသဇာျဖစ္သည့္ ကြဲ်ေခ်း၊ 
ႏြားေခ်း၊ ၾကက္ေခ်း၊ ဝက္ေခ်းမ်ားျဖင့္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကပင္ အသုံးျပဳ စုိက္ပ် ိဳးခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္တြင္ 
သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ကဲြ် ၊ ႏြား တိရိစာၦန္မ်ားကုိ ပုိမုိေမြးျမဴႏုင္ိၾကျပီး ထုိတိရစိာၦန္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ 
သဘာဝဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို အသံုးျပဳစိုက္ပ် ိဳးခဲ့ၾကသည္။ ပအိုဝ္းေဒသတုိင္းတြင္ ကဲြ်၊ ႏြားမ်ား မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ 
ထိုသဘာဝဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္ျပီး ေစ်းႏႈန္းခ် ိုဳသာစြာျဖင့္ ရရိွႏုငိ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ကဲြ်ေခ်း၊ 
ႏြားေခ်း၊ ၾကက္ေခ်းမ်ားကုိ ေျမစာပုံႏွင့္ သစ္ကုိင္းေျခာက္မ်ားကုိ ေရာသမေမြျပီး သဘာဝဓာတ္ေျမၾသဇာအျဖစ္ 
အသံုးျပဳႏုငိ္မည့္ အတိုင္းအတာ ေရာက္လာပါက မိမိ၏ စုိက္ပ် ိဳးေျမေပၚတြင္ လိုအပ္သလိုအသံုးခ် စိုက္ပ် ိဳးၾကသည္။ 
ထုိသုိ႔ သဘာဝဓာတ္ေျမၾသဇာကုိ အသုံးျပဳ စုိက္ပ် ိဳးျခင္းေၾကာင့္ သီးႏံဖွ်က္ပုိးမ်ား မေတြ႕ရွိဘ ဲေျမဆီလႊာဓာတ္အားမ်ား 
ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစျပီး ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ အသံုးျပဳစိုက္ပ် ိဳးႏုငိ္သည္။ သဘာဝဓာတ္ေျမၾသဇာကို အသံုး ျပဳ 
စုိက္ပ် ိဳးျခင္းေၾကာင့္ စုိက္ပ် ိဳးသီးႏံမွ်ား အထြက္တိုးေစျပီး သီးႏံမွ်ားေရာင္းဝယ္ရာတြင္ထိုမွ ရရွိလာေသာ အက် ိဳးအျမတ္ 
သည္ လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈဘဝကို ေပးေဆာင္ႏိုင္သည္။ 

အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ (၁) ေဒသခံမ်ားေျပာလာေသာ စကားအရ……
 “အရင္တုန္းကဆုိရင္ ေျမယာေပၚမွာ သီးႏံေွတြ စုိက္ပ် ိဳးတဲ့အခါ ႏြားေခ်း၊ ၾကက္ေခ်း၊ ကဲြ်ေခ်းေတြကုိ ေျမၾသဇာ 
အျဖစ္သံးုၾကတယ။္ အဲဒ့ီႏြားေခ်း၊ ၾကကေ္ခ်း၊ ကြဲ်ေခ်းေတြကိ ုပံုျပီး (၄) လေလာကထ္ားတယ။္ စိုကပ္် ိဳးတဲအ့ခ်နိ္မွာ မီး
ရိႈ႕ထားတဲ့သစ္ကုိင္းေျခာက္ေတြနဲ႔ ဖြဲေတြ ေျမေဆြးေတြကုိေရာျပီးပုပ္ေအာင္ထားရတယ္။ ထြန္ယက္ျပီးသားေျမေပၚမွာ 
ေျမၾသဇာအျဖစ္ ျဖန္႔ကဲ်ျပီးေတာ့ အသံုးျပဳၾကတယ္။ အဲ့အခ်နိ္တုန္းက ႏြားေတြကအရမ္းေပါမ်ားတယ္ အဲ့တာေၾကာင့့္ 
ႏြားေခ်းေတြကုိ အလြယ္တကူရတယ္။ ႏြားေတြ ကဲြ်ေတြကုိ ေက်ာင္းတဲ့အခါက်ရင္ သူတုိ႔ေတြက ေခ်းပါၾကတယ္ 
အဲ့ဒါေတြက ေျမၾသဇာေတြျပန္ျဖစ္ေစတယ္။ တစ္ခ် ိဳ႕ႏြားမရွိတဲ့သူေတြဆုိရင္ ႏြားအုပ္ေတြေက်ာင္းတဲ့ေနရာမွာ ႏြားေခ်း 
ေတြကုိ သြားျပီးေကာက္ယူစုေဆာင္းၾကတယ္။ အဲ့လုိအသုံးျပဳတုန္းကဆုိ အရမ္းအဆင္ေျပၾကတယ္။ ႏြားေခ်း၊ ကဲြ် ေခ်း၊ 
ၾကက္ေခ်း ေတြကလည္း ေျမဆီလႊာေတြ အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးတယ္ေလ။ အဲ့ေၾကာင့္ သီးႏံွအထြက္တိုးလည္း 
အရမ္းေကာင္းတာေပါေ့နာ္။ သီးႏံကုိွဖ်က္တဲ့ပုိးဆုိရင္လည္း ဘာတစ္ခုမွမၾကားဖူးဘူး။ ၾကားဖူးတာဆုိလို႔ ပုိးစိမ္းၾကီးေခၚ 
(ေသ့ထီြး) ဆိုတဲ့ပုိးဘဲ ၾကားဖူးတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ဘာပိုးေတြမွန္းကိုမသိဘူး အမ်ားၾကီးဘဲေပၚလာတယ္” ဟု 
ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။  



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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၃.၃။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရေျမယာ အေမြခဲြေဝသည့္ပံုစံမ်ား 
 ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္တြင္ စုိက္ပ် ိဳးေျမယာမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ျခံေျမေသာ္လည္းေကာင္း မိမိပုိင္ဆုိင္ 
ေသာ ေျမမ်ားကို မ် ိဳးဆက္သစ္ သားသမီးမ်ားအား အေမြခဲြေဝသည့္အခါ မ်ားေသာအားျဖင့္ သားသမီး (၃) ဦးရိွပါက 
မိဘႏွင့္ က်န္ရိွေသာ သားသမီးမ်ားကုိ အေမြပုိေပးေလ့ရိွျပီး ထုိအေပၚတြင္ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ခဲ့ပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုက်န္ရိွေသာ သားသမီးမ်ားသည္ မိဘအားလုပ္ေကြ်းမည့္သူျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ 
အေမြပိုရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ် ိဳ႕ေသာေဒသတြင္ သားသမီး (၃) ဦးရိွပါက တန္းတူမွ်ေဝၾကျပီး အျငင္းပြားမႈ 
မ်ားမရိွဘဲ အားလုံးလက္ခံၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ အေမြခဲြေဝသည့္အခါ မိဘမွတစ္ဆင့္ သားသမီးမ်ားကို စာခ်ဳပ္စာ 
တမ္းအေနႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထား အျဖစ္ထားရိွျခင္းမရိွဘဲ ရုိးရာဓေလ့အရ စကားျဖင့္သာ ေျပာဆို 
ခဲြေဝေစျပီး ထုိအေပၚတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၾကသည္။ တစ္ခ် ိဳ႕ေသာေဒသတြင္ မိဘမွ အေမြခဲြေဝသည့္အခါ 
သက္ေသ အထာက္အထားအေနျဖင့္ ရြာသူၾကီး (သုိ႔) ရြာအတြင္းရွိၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားကုိ ေခၚျပီး သားသမီးမ်ားကုိ 
အေမြခဲြေဝေပးၾကသည္။ ထုိသုိ႔ခဲြေဝျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ေစဘ ဲသားသမီးမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပ 
ေစသည့္ အေမြခဲြေဝမႈပံုစံမ်ားျဖစ္သည္။ 

၃.၄။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာေရာင္းဝယ္မႈပံုစံ
 စိုက္ပ် ိဳးေရးေျမယာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ျခံေျမေသာ္လည္းေကာင္း ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ကပင္ မိမိပိုင္ဆုိင္ 
ေသာေျမယာမ်ားကုိ ေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ပါက ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူၾကား ႏွစ္ဦးသေဘာတူဆုံးျဖတ္မႈအေပၚ 
မူတည္ပါသည္။ ထုိေရာင္းဝယ္မႈ ျပဳလုပ္လွ်င္ မည္သည့္လက္မွတ္၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွ်မပါဘဲ ႏွစ္ဦးၾကားစကားႏွင့္ 
ေရာင္းဝယ္ၾကျခင္း၊ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ ေရာင္းဝယ္ၾကျပီး အျငင္းပြားမႈ တစ္စံုတစ္ရာမွ် 
မရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ် ိဳ႕ေသာေဒသတြင္ ေရာင္းဝယ္မႈျပဳလုပ္ပါက ႏွစ္ဖက္ရပ္ရြာရွိ ရြာသူၾကီး (သုိ႔) ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ကုိ 
သက္ေသအေနျဖင့္ေခၚျပီး ေရာင္းဝယ္ၾကသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ေျမယာေရာင္းဝယ္မႈသည္ ျပႆနာ 
တစ္စံုတစ္ရာ မရိွခဲ့ပါ။ ထိုဓေလ့သည္ တစ္ခ် ိဳ႕ေသာ ေဒသတြင္ ရိွေနေသးေသာ္လည္း တစ္ခ် ိဳ႕ေဒသမွာမူ စာခ်ဳပ္စာ
တမ္းျဖင့္သာေရာင္းဝယ္ၾကသည္။ 

အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ (၂) ေဒသခံမ်ားေျပာလာေသာစကားအရ……..
 “အရင္ႏွစ္ေတြဆုိ ေျမယာေရာင္းဝယ္တာၾကေတာ့ ေရာင္းတဲ႔သူနဲ႔ ဝယ္တဲ႔သူနဲ႔က  စာရြက္စာတမ္းေတြ 
မရိွခဲ့ဘူး။ လက္မွတ္ေတြလည္းမရွိခဲ႔ဘူး အရင္ကေရာင္းရင္ စကားေတြနဲ႔ဘဲ အဆံုးသတ္ၾကတာ ဒီတိုင္းဘဲသစၥာေတြ 
နဲ႔ထားၾကတယ္။ ခုေခတ္က်ေတာ့စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြနဲ႔ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ ကြၽႏုပ္္တုိ႔ေတြေျမယာကုိေပါင္ႏံွ ၿပီဆုိရင္ 

ရြာသူႀကီးက လက္မွတ္ထုိးေပးရတယ္။ ပုိက္ဆံ႐ိွရင္ ေပါင္ႏံွထားတဲ့ေျမကုိျပန္ေရြးလုိ ႔ရတယ္။ ငွါးရမ္းစုိက္ 
ပ် ိဳးမယ္ဆုိရင္ အသိသက္ေသေတြအျဖစ္ ရြာသူၾကီးႏွင့္ၾသဇာရိွတဲ့ ရပ္မိရပ္ဖကုိေခၚၿပီး ငွါးရမ္းရတယ္။ တစ္ 
ခ် ိဳ႕ဆုိရင္ ေျမယာေရာင္းဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဝယ္သူနဲ႔ေရာင္းသူၾကား လက္မွတ္ကုိ သက္ေသတစ္ခုအေနနဲ႔ ဗလာစာ 
အုပ္ေပၚမွာ ေရာင္းသူအမည္ႏွင့္လက္မွတ္၊ ဝယ္သူအမည္ႏွင့့္လက္မွတ္၊ ေျမအလ်ားအႏံွ၊ ေျမရဲ႕တန္ဖုိးကုိ ရြာသူ 
ၾကီးကုိယ္တုိင္ေရးျပီး စာခ်ဳပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေရာင္းဝယ္ၾကတယ္။ တစ္ျခားေက်းရြာကလူေတြနဲ႔ 
ေျမယာကုိ ေရာင္းဝယ္တဲ့အခါ ကုိယ့္ရြာက ရြာသူၾကီးနဲ႔ အျခားရြာက ရြာသူၾကီးကုိ သက္ေသအျဖစ္ ေခၚယူျပီး 
ေရာင္းဝယ္ၾကရတယ္။ အခုေခတ္က်ေတာ့ေျမယာေရာင္းဝယ္ျပဳလုပ္ရင္ စာရြက္စာတမ္း/ စာခ်ဳပ္တုိ႔သက္ေသ 
အေထာက္အထား ပံုစံ(၇)ပါမွ ဝယ္ယူၾကတယ္။ ပံုစံ(၇)မပါရင္ မဝယ္ၾကဘူး သက္ေသမခုိင္လုံဘူးလုိ႔ေျပာေနၾက တယ္။ 
ဒတုိီင္းဝယ္မယ္ဆုိရင္ျပႆနာတက္မွာ ေၾကာက္ေနၾကတယ္ေလ။ ေတာင္ယာလယ္ယာျဖစ္ျဖစ္ အဓိကစာရြက္စာတမ္း  
ပုံစံ(၇)ရယ္ သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ ျပည့္စုံဝယ္ယူၾကရတယ္။ အရင္လုပ္တဲ့ ပံုစံဘဲဆိုရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ။့ 
ဘာမွလည္းမရႈပ္ဘူးေလ။” ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၃.၅။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းနည္း 
 ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးမ်ားသည္ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ကပင္ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာအား (ဥပမာ 
- သားသမီးမ်ား အေမြလုသည့္ျပႆနာကုိ ) ေက်းရြာ အတြင္းရွိရြာသူၾကီးႏွင့္ ေျဖရွင္းၾကျပီး ရြာသူၾကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
အတည္ယူၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရြာသူၾကီး၏ ဆုံးျဖတ္မႈအေပၚ လက္ခံႏုင္ိသည့္ အေနအထားမရိွပါက ေက်းရြာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ သြားေရာက္ေျဖရွင္းၾကရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ ထုိျပႆနာမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးျပီး 
အတည္ျပဳ လက္ခံၾကသည္။ ထိသုို႔ေျဖရွင္းနည္းသည္ ပအိဝု္းလမူ် ိဳးမ်ားအတြက ္ျပႆနာတကေ္စမႈ နည္းပါးသည္ကို 
ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ် ိဳ႕ေသာ ေဒသတြင္မူ တရားစီရင္မႈအဆင့္ဆင့္ သြားေရာက္ေျဖရွင္းသည္လည္းရိွ 
ေနတတ္သည္။ သူပိုင္ ကိုယ္ပိုင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရိွလာပါက ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (သို႔) ၾသဇာအာဏာရိွသူ တစ္ဦးဦးမွ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညီမွ်စြာ ေျဖရွင္းေပးျပီး ထိုသုိ႔ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံး လက္မခံႏိုင္သည့္အဆုံး ထုိေျမကုိ ရြာပုိင္ 
ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ 

အင္တာဗ်ဴးအမတွ္စဥ္ (၃) ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာလာေသာစကားအရ……
 “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပအုိ၀္းေဒသ႐ိ ွအေမြခြဲေဝဆက္ခံမႈပံုစံမွာ ညီအစ္ကုိ္ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္းၾကား သေဘာတူၿပီး 
ခဲြေ၀တာလဲ႐ိွတယ္။ တစ္ခ် ိဳ႕က ရပ္မိရပ္ဖကုိေခၚၿပီး အသိ္မွတ္ျပဳတာမ်ားတယ္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔ ပအုိ၀္းေဒသ႐ိွေျမယာ 
အသုံးခ်မႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ေျမလုတဲ့အခါမွာဆိုရင္ မိသားစုမ်ားတဲ့လူက အႏိုင္ရၾကတယ္။ ႐ုးိရာ 



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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ဓေလ့ေျမအသံုးခ်မႈေတြက လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀) တုန္းကဆုိရင္ ေဆြမ် ိဳးတစ္စုက ျခံကြက္မ်ားတယ္ဆုိပါေတာ့ 
ျခံမ႐ိွတဲ့မိသားစုေပးလုပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ စုိက္ပ် ိဳးလုပ္ကုိင္ၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္းၾကာလာေတာ့ 
သူ႔ရဲ႕သခင္ ကိုျပန္မေပးခ်င္ေတာ့ဘူး။ ေျမယာႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ျပသာနာတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာပါက အခ်င္းခ်င္း 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရင္ ျပသာနာေတြၿငိမ္ေအးၾကတယ္။ တစ္ခ် ိဳ႕က အဲသ့လုိေျဖ႐ွင္းမွမရရင္ ရြာသူႀကီး ရပ္မိရပ္ဖေတြေခၚၿပီး 
ေျဖ႐ွင္းေလ့႐ိွၾကတယ္။ ေျမယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ပါက အခ်င္းခ်င္းၾကား ျပသာနာေတြမ႐ိွလာေအာင္ ရပ္ရြာစာ 
ခ်ဳပ္ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ေတြကုိ ၿမိဳ႕န႔ဲနီးတဲ့ရြာေတြက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေခၚၿပီး ၿမိဳ႕န႔ဲအလွမ္းေ၀းတဲ့ ေက်းရြာ 
ေဒသမ်ားကေတာ့ ရြာသူႀကီးကိုေခၚၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေလ့႐ိွၾကတယ္။” ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၃.၆။ ဓေလထ့ံုးတမ္းအရ ေျမယာနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မႈပံုစံ
 ဘုိးဘြာစဥ္ဆက္ကပင္ ေျမယာမ်ားကုိ သူပိုင္ကုိယ္ပုိင္ စံႏႈန္းျဖင့္သတ္မွတ္ထားၾကျပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
အျငင္းပြားမႈမရိွေစရန္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ စိုက္ပ် ိဳးေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္ျခံေျမမ်ားကို ဧရိယာသတ္မွတ္ရာတြင္ 
ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ျခံစည္းရုိးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမကုိတူး၍ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖင့္ျမဳပ္ထားျခင္းေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊  သစ္ပင္မ်ားျဖင့္ ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ကာထားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လယ္ကစင္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္သတ္မွတ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ပုံစံမ် ိဳးစုံျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျပီး တစ္ခ် ိဳ႕တြင္မူ သူပုိင္ကုိယ္
ပုိင္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွဘဲနားလည္မႈျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္မ်ားလည္းရိွသည္။ ေက်းရြာ၏ နယ္နိမိတ္ 
အက်ယ္အဝန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ေျမပုံကုိအသုံးျပဳ၍ ေရးဆဲြၾကျပီး ထုိေျမပုံေပၚတြင္ အိမ္ေျခေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သာသနာ့နယ္ေျမေသာ္လည္းေကာင္း၊ သခၤ ိ်ဳ င္းေျမေသာ္လည္းေကာင္း အစရွိေသာ ေက်းရြာႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ 
အရာအားလုံးကုိ ထုိေျမပုံေပၚတြင္ သတ္မွတ္ေရးဆဲြၾကသည္။ ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ေရးဆဲြေသာ ပုံစံမ်ားသည္ ေရွးဘုိးဘြား 
လက္ထပ္ကတည္းက အသုံးျပဳလာေသာ ပုံစံမ်ားျဖစ္ျပီး ပအိုဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ ရုိးရာဓေလ့မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ 
ျခင္းသည္ အျငင္းပြားမႈ၊ ျပႆနာျဖစ္ပြားေစမႈမ်ား မရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 

အင္တာဗ်ဴးအမတွ္စဥ္ (၄) ေဒသခံမ်ားေျပာလာေသာစကားအရ………
 “ဟိုအရင္ေက်းရြာစတင္တည္ေထာင္ခ်န္ိတုန္းက ေက်းရြာပတ္ပတ္လည္မွာ နယ္နိမိတ္ေတြကို ေက်ာက္တံုး 
ေတြကိုဘဲ စီထားၾကတယ္။ လယ္ယာေျမ/ ေတာင္ယာေျမေတြကေတာ့ လယ္ကစင္းနဲ႔ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ တစ္ခ် ိဳ႕ 
လက္ဖက္ျခံေတြက်ေတာ့ သစ္ပင္ေတြနဲ႔ ကာရံထားၾကတာေပါ။့ အိမ္ျခံေျမေတြဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔က သစ္ပင္/ 
အဆူးအခက္မ်ားတဲ့အပင္ေတြနဲ႔ အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာစိုက္ပ် ိဳးထာရိွၾကတာေပါ ့၊ အကာအရံေပါ။့ သူ႔ေျမကိုယ့္ေျမ 
ေတြကေတာ့ လယ္ကစင္းေတြနဲ႔ အေထာက္အထားသက္ေသအေနနဲ႔ ထားရွိၾကတယ္။ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္က ထား႐ိလွာ 
တဲ့ အေလ့အထေလ ကေလးေတြကအစ အခုအခ်န္ိထိ အားလံုး အသိအမွတ္ျပဳၾကတယ္။” ဟု ေဒသခံမ်ားက 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၃.၇။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမမွ ထြက္လာေသာ သယံဇာတ အသံုးခ်မႈပံုစံ
 ပအိုဝ္းေဒသမ်ားတြင္ ေရွးယခင္ကပင္ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္မွ အေမြဆက္ခံလာၾကေသာ ရြာပုိင္ေျမမ်ား၊ 
အမ်ားပုိင္ေျမမ်ား၊ သာသနာ့ေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ား မ်ားစြာရိွခဲ့ပါသည္။ ထုိေျမေပၚမ်ားတြင္ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထြက္ရိွျပီး ထုိသယံဇာတမ်ားသည္ လြန္စြာ တန္ဖုိးၾကီးမားလွပါသည္။ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသဖံြ ႔ ျဖိဳးေရးအတြက္ အသုံးခ်ၾကျပီး စည္းစနစ္တက်ႏွင့္ ထားရိွကာ 
သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ထုိ သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ေတာမ်ားကုိ 
ရပ္ရြာရွိရြာသူရြာ သားတစ္ဦးဦးမွ အိမ္ေဆာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္က်လွ်င္ သစ္မ်ားလုိအပ္လာသည္ျဖစ္ေစ ရြာ၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ သစ္မ်ားကို ခုတ္ယူျပီးပါက (၃) ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ (၅) ႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ 
ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ေသးပဲ အနားေပးျပီး ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္သည္ ထက္ 
ပုိယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ ရြာ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူျခင္းမ်ား 
လည္းရွသိည္။ ထုိသယံဇာတမ်ားကုုိ တစ္ျခားေသာ ေက်းရြာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဒသခံမဟုတ္သည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
လာေရာက္ထုတ္ယူအသုံးျပဳခြင့္မ်ားမရိွပါ။ ထိုဓေလ့သည္ ယေန႔ခ်နိ္ထိလည္း ဆက္လက္တည္ရိွျပီး အသံုးျပဳေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ 

၄။ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာေျမယာစီမံခန္႔ခြမဲႈ အေရးၾကီးပံု
 ဓေလ့ထုံးတမ္းသည္ ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ လြန္စြာအေရးၾကီးေသာ အရာျဖစ္ျပီး ထုိဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ 
အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ လူမ် ိဳး၏ အစိတ္အပ္ုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးအမ်ားစု 
သည္ စုိက္ပ် ိဳးေရးကုိ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ထုိစုိက္ပ် ိဳးေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး 
ရပ္တည္ေနထုိင္ၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးသည္ ေျမယာေပၚတြင္သာ ျပဳလုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာသည္ 
၎တုိ႔၏ အသက္သမွ်ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ စုိက္ပ် ိဳးမႈပုံစံမ်ား၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားကုိ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအရ 
ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ကပင္ လုပ္ေဆာင္လာေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရွင္သန္မႈသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအေပၚလည္း 
တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္၊ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ားသည္ လြန္စြာအေရးၾကီးလွသည္။ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ရွိမွသာ လုိအပ္ေသာဓေလ့ထုံတမ္းမ်ား 
ထိန္းသိမ္းရာေရာက္သည္။ 

၅။ ဓေလထ့ံုးတမ္းအရ ေျမယာမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈအေပၚ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 
 ပအုိဝ္းေဒသမ်ားတြင္ လက္ရိွၾကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမွာ လြန္စြာၾကီးမား 
ေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာေျမယာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံပအုိဝ္းျပည္သူလူထု 
မ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အစရိွေသာ အေရးမ်ားကို တုိက္ရိုက္ခံစားၾကရသည္။ 
ပင္ေလာင္းေဒသရိွ တီက်စ္ျမိဳ႕မွ ထြက္ရိွေသာ ေက်ာက္မီးေသြး သဘာဝသယံဇာတကုိကုမၸဏီမွ စက္ရုံမ်ားတည္ 
ေဆာက္ျပီး ထိုသယံဇာတမ်ားကုိ ထုတ္ယူၾကသည္။ ထုိသုိ ႔  ထုတ္ယူရာတြင္လည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ 
အက် ိဳး အျမတ္ တစ္စုံတစ္ရာမရိွသည့္အျပင္ စက္ရုံမွထြက္သည့္ ဆုိးက် ိဳးမ်ားကုိသာ ခံေနရသည္။ ထုိစက္ရုံမွ 
သိမ္းဆည္းထားေသာေျမမ်ားသည္ ေဒသခံပအုိဝ္းလူထုမ်ား၏ ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စုိက္ပ် ိဳးရန္ခက္ခလဲာေသာစိန္ေခၚ 
မႈမ်ားသာမက အျခားအေရးအရာမ်ား လြန္စြာထိခုိက္ေစသည္။ ထိုသုိ႔ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ေျမယာ 
ေပၚရိွ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္မွ ထိန္းသိမ္းလာေသာ ပအိုဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ တန္ဖိုးထားသည့္  ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ ေျမယာ 
အသုံးခ်မႈကုိ တိုက္ရုိက္ထိခုိက္ေစျပီး ဆုံးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားခံေနရသည္။ ထုိသုိ႔ ကုမၸဏီမွ လာေရာက္သိမ္းယူစဥ္တြင္ 
စက္ရုံတည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ားအား အလံမ်ားစုိက္ထူၾကျပီး အုတ္မ်ားလည္းၾကိဳတင္စီထားၾကသည္။ ရြာသူရြာသား 
မ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကုိ ဦးစားေပးအဆင့္တြင္ ထားရွိျခင္းမရွိပ ဲရြာသူရြာသားထံမွ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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လက္မွတ္မ်ား ရယူၾကသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ ျပႆနာစိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား 
ဆံုးရံႈးရံုသာမက လူေနမႈဆင့္အတန္းလည္း နိမ့္က်လာခဲ့ရသည္။ ဟိုပံုးျမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား 
ပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမယာမ်ားကုိ စစ္တပ္မွ အဓမၼသိမ္းယူျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စုိက္ပ် ိဳးရန္ ေျမယာမ်ားကုိ ဆုံးရံႈးခံခဲ့ရျပီး 
ေနာက္ဆက္တဲြဆုိးက် ိဳးမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

၆။ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက် ိဳးမ်ား
 ဓာတု ဓာတ္ေျမၾသဇာသည္ ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စုိက္ပ် ိဳးေရးျပဳလုပ္သည့္အခါ အသုံးျပဳႏႈန္းအမ်ားဆုံး 
ျဖစ္လာျပီး ေနရာတကာ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာသာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ထုိဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာကုိ အသုံးျပဳေသာ 
လူထုမ်ားအေနႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ျပႆနာသည္ စုိက္ပ် ိဳးေရးကို လြန္စြာထိခုိက္ေစျပီး လူထုမ်ား 
စုိက္ပ် ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစသည္။ အစုိးရမွ ဓါတုဓါတ္ေျမၾသဇာရင္းႏီးွျမဳပ္ႏံမွႈ ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္ 
ခြင့္ေပးၿပီး ထုိကုမၸဏီမ်ားမွ စုိက္ပ် ိဳးေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ၎တုိ႔၏ထုတ္ကုန္ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳလာေအာင္ နည္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းမႈကုိ 
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ ယုံၾကည္ခဲ့ၿပီး ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိ စတင္အသုံးျပဳမႈ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ အစပုိင္း 
အသုံးျပဳမႈမ်ားတြင္ စုိက္ပ် ိဳးပင္မ်ား အပင္သန္လာၿပီး သီးႏံွမ်ားလည္း ထြက္ႏႈန္းတုိးလာခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ထိုဓာတ္ေျမၾသဇာသံုးစဲြမႈေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာကို အားေကာင္းေစေသာ ပိုးမ်ားေသဆံုးေစျပီး ေျမဆီလႊာ မ်ားခ်ဥ္ဓာတ္ 
ျဖစ္ပြားလာသည္။ ေျမခ်ဥ္ဓာတ္မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ေျမေပၚစိုက္ပ် ိဳးသည့္သီးႏံွမ်ားလည္း အထြက္ႏႈန္းမ်ားက်ဆင္း 
လာျပီး လိုအပ္ေသာ လူေနမႈဘဝဖူလံုမႈမ်ား ဆံုးရံႈးေစသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမအရ စိုက္ပ် ိဳးမႈကို 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္။

အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ (၅) ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာလာေသာစကားအရ…………….
 “ခုေခတ္ဆိုရင္ သီးႏံွေတြကိုလည္း ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးေတြကို အသံုးျပဳျပီး လုပ္လာၾကတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာကုိထိန္းေပးတဲ့ တီေကာင္တုိ႔၊ အျခားပုိးေတြလည္းေသကုန္သြားတယ္ထင္တာဘ။ဲ ပုိးသတ္ေဆး၊ 
ေပါင္းသတ္ေဆးေတြကုိ ႏွစ္တုိင္းလုိလုိ ဖ်န္းတယ္။ အဲ့ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာကုိထိန္းေပးတဲ့ ပုိးေတြလည္းမေပါက္
ဖြားႏုင္ိေတာ့ဘူး။ ေပါက္ဖြားခါနီးမွာလည္း ဖ်န္းေဆးေတြကျပန္သတ္လုိက္တယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ဘဲ ေျမဆီေျမႏွစ္ေတြက  
ခ်ဥ္ဓာတ္ေတြျဖစ္ကုန္ျပီး ပ်က္စီးသြားၾကတယ္။ အခုလက္ရိွ ခရမ္းခ်ဥ္သီးပင္ေတြဆိုရင္ တစ္လ (၇) ခါေလာက္ေဆး 
ဖ်န္းေပးရတယ္။ မဖ်န္းရင္လည္း အပင္ေတြက ညိဳးက်သြားတယ္။ အဲ့ဖ်န္းေဆးေတြကုိ သုံးေလေလ သီးႏံဖွ်က္တဲ့ပုိးေတြ 
မ်ားလာေလေလဘဲ။  အဲ့ေဆးေတြက သီးႏံွဖ်က္ပိုးေတြကို သယ္လာေပးတဲ့ေဆးဘဲလားလို႔ထင္ရတယ္။  ဖ်န္းေလ 
မ်ားေလ ျဖစ္ေနတာ။ (အရင္တုန္းကဆုိအနားေပးေတာင္ယာေတြလုပ္ၾကတယ္ (၃) ႏွစ္တစ္ခါမွလုပ္ၾကတယ္။ 
ၾကက္သြန္ကုိ စုိက္ပ် ိဳးရင္လည္း ႏြားေခ်းဘဲသုံးၾကတယ္၊ ႏြားေခ်းကုိလည္းတစ္ႏွစ္ေလာက္သုိေလွာင္ထားရတယ္၊ 
အရင္ကဆုိႏြားေခ်းတစ္မ် ိဳးဘဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျမဆီေျမႏွစ္ေတြမပ်က္စီးခဲ့ဘူး၊ ခုေတာ့ေျမၾသဇာအမ် ိဳးမ် ိဳဘဲသုံးစဲြ
လာတယ္ ရာသီဥတုကလည္းမေကာင္းဘူး ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြဆုိ မေကာင္းေတာ့ဘူး (ဥပမာ)အရက္ႏွင့္တူတယ္ 
အရင္ကဆုိ ေတာင္႐ိုးအရက္ ကုိယ္တုိင္ျပန္ခ်က္ၿပီးေသာက္သုံးၾကတယ္ ခုေတာ့အရက္အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖစ္လာေတာ့ 
အရင္ကနဲ႔မတူေတာ့ဘူး ပုိဆုိးလာတာေပါ။့ အရင္ေခတ္ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္က ေျမရ႕ဲသဘာ၀ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေျမဆီေျမ 
ႏွစ္မ်ားကုိဘဲအားကုိးအားထားစုိက္ပ် ု ိဳးေလ့ရိွတယ္။ အရင္ကဓာတ္ေျမဩဇာမထည့္လည္းသီးႏံွအထြက္ႏႈန္းက 
ယခုအထြက္ႏႈန္းထက္ပုိျပီး မ်ားတယ္။ ယခုကသီးႏံွစုိက္ပ် ိဳးေသာအခါမွာဓာတ္ေျမဩဇာမသုံးရင္ စားနပ္ရိကၡာ၊ 
ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔ကုိဖူလုံမႈမရိွေတာ့ဘူး။ ေျမယာေတြလည္းတစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ပုိပုိည့ံလာတာကုိ 
ေတြ႕ရပါတယ္။ ဓာတ္ေျမဩဇာကို ယခုႏွစ္ (၁ဧက) ကို (၃အိတ္) ထည့္ရင္ေနာက္ႏွစ္ဆိုရင္ (၅အိတ္) ထည့္ရတယ္။ 
သူမ်ားႏိုင္ငံမွထုတ္လာသည့္ ဓာတ္ေျမဩဇာကုိခန္႔မွန္းေျခအရလြန္ခဲ့ေသာ(၅)ႏွစ္ကတည္းကစတင္သုံးစဲြလာခဲ့
တယ္လုိ႔ထင္တယ္။ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြကိုလာေရာင္းတဲ့သူေတြ႐ိွတယ္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုကံ တ႐ုတ္ေတြေပါ ့
ဓာတ္ေျမၾသ ဇာေတြပဲ ရြာကိုသယ္လာၿပီး ရြာသူႀကီးကိုလူေတြကိုစုခိုင္း ဓာတ္ေျမၾသဇာေကာင္းေၾကာင္းေတြ႐ွ
င္းျပ ဘာေတြမွန္းလဲ မသိဘူး။ ေနာက္တစ္ခါလာေတာ့ ဦးေလးတို႔လည္း ေျပာတာေပါ ့ (ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြပဲ 
လာလာေရာင္းေနတာ သီးႏံွေစ်းကြက္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါ သီးႏံွေစ်း႐ိွမွစိုက္ပ် ိဳးလို႔အဆင္ေျပႏိုင္မယ္ေျပာ 
ေတာ့ တိတ္သြားတာပဲ သူတို႔လူႀကီး တ႐ုတ္ေတြကေပါ။့ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕အက် ိဳးစီးပြားကိုပဲ ၾကည့္ၾကတယ္။” ဟု 
ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၇။ ေျမယာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒအေပၚ ေဒသခံမ်ား အျမင္
 လက္ရွိအစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒသည္ ေဒသခံ ပအုိဝ္းျပည္သူလူထုမ်ား 
အတြက္ ကုိက္ညီမႈမရိွဘဲ ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ ေျမယာအသုံးခ်မႈဓေလ့ကုိ ဆိုးရြားစြာထိခုိက္ေစျပီး ေဒသခံမ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 
လက္ရွိတြင္လည္း အစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ပုံစံ (၇) သည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အခက္အချဲဖစ္ေစ ေသာေၾကာင့္ ပုံစံ (၇) 
ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပႆနာမ်ားစြာရွိေစသည္။ အစုိးရအေနႏွင့္ ပုံစံ (၇) ကုိ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သိရွိေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုင္ိမႈ အလြန္အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ပုံစံ (၇) ဟူသည္ မသိေသးေသာ ေဒသခံမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။  
ပုံစံ (၇) သည္ ေျမယာကုိ ပုိင္ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လုပ္ပုိင္ခြင့္သာျဖစ္ျပီး လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခဲြ လုပ္ကုိင္ႏုင္ိခြင့္ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပအုိဝ္းေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းျဖစ္ေသာ ေျမယာအသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားသာ အသုံးျပဳ 
လိုျခင္းႏွင့္ ထုိဓေလ့ကုိ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရမွ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရန္လုိအပ္ျပီး မူဝါဒတစ္ရပ္အေနႏွင့္ 
ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိပံုစံ (၇) မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႔ 
တြင္မူ က်င့သုံ္းျခငး္မရိွသညက္ိလုညး္ေတြ႔ရသည။္ လက္ရိွတြငလ္ညး္ အစိးုရမွ ျပဌာနး္ထားသည္ ့ေျမလြတ၊္ ေျမလပ၊္ 
ေျမရုိင္း ဥပေဒအရ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားပုိင္ဆိုင္ေသာေျမသည္ ပုံစံ (၇) မရွိသည့္အတြက္ ထုိေျမမ်ား သည္ 
ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ားသာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အစုိးရမွ အလြယ္တကူသိမ္းဆည္းႏုင္ိသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေန 
သည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ထုိမူဝါဒကုိ အလုိမရိွေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာကုိ သာ 
အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပးရန္သာ လိုအပ္သည္။ 

အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ (၆) ေဒသခံမ်ား ေျပာလာစကားအရ……
 “ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ ႕ လက္ရိ ွေျမယာပုိင္ဆုိင္မ ႈအေထာက္အထားေတြကုိ ပံုစံ (၁၀၅) 
ကိုင္ထားတာလဲ႐ိွတယ္။ ယခုေတာ့ ပုံစံ (၇) ေတြကိုင္ထားၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အစိုးရေတြက ပုံစံမ႐ိွ 
တဲ့ေျမေတြကုိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုင္ိးလုိ႔သတ္မွတ္လာခဲ့ၾကသည္။ ကြ် ႏုပ္္တုိ႔အေနနဲ႔ေတာ့ ပုံစံ (၇) ကုိမလုိခ်င္ဘူး။ 
လက္ရွိ ကြ် ႏုပ္္တုိ႔ အသုံးျပဳေနတဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းပုံစကုိံဘ ဲရခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပအုိ၀္းလူမ် ိဳး ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ 
အစုိးရမွအသိ္မွတ္ျပဳေစခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ႐ုးိရာဓေလ့ေျမယာအသံုးခ်မွုပံုစံေတြ မပေပ်ာက္ 
ေအာင္လို႔ အစိုးရမွ ပအို၀္းေျမယာမူ၀ါဒကိုအသိမွတ္ျပဳေစခ်င္တယ္။” ဟု ေဒသခံမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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၈။ ေဒသအတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအေပၚ လူထုမ်ား၏ တုန္႔ျပန္္ခ်က္
 တစ္ခ် ိဳ႕ေသာ ပအုိဝ္းေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား လႊမ္းမိုးထားျပီး ထုိေဒသတြင္ 
အစုိးရ၏ ဥပေဒ တက္ေရာက္မႈအားနည္းေသာေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လမ္းစဥ္ကုိသာ 
ဥပေဒအျဖစ္က်င့္သံုးေနၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ၾကီးစိုးေသာဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ 
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည့္ ၎တုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာ အသုံးခ်မႈအေပၚတြင္ 
အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေစျပီး လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္ ႔ခဲ ြမ ႈမ်ား ဆုံးရံ ႈ းခဲ့ရသည္။ ထုိသုိ ႔ ျဖစ္ေနပါေသာ္လည္း 
ေဒသခံလူထုမ်ားအေနႏွင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ရန္ မရဝ့ံဲေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအတုိင္းကုိသာ ေရွ႕ဆက္သြားေနၾကရသည္။ 
ေဒသႏွင့္ဆိုင္ေသာ သယံဇာတဆိုင္ရာ သစ္ေတာမ်ားကုိလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မွ ၾကီးစုိးလႊမ္းမုိးထား 
ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္မွ အသုံးခ်ခဲ့ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ သယံဇာတ အသုံးခ်မႈပုံစံမ်ားလည္း 
ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ရိွအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ 
ေဒသ၏ သစ္ေတာမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏စီးပြားေရးအျဖစ္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကျပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုမွ မိမိ၏ 
အိမ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္အလုိ႔ငွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားထံ ထုတ္ယူအသုံးခ်ခြင့္လုိင္စင္ ရယူျပီးမွသာ 
ထုတ္ယူခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ လုိင္စင္မဲ့ ထုတ္ယူသုံးစဲြပါက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတုိင္း ထုတ္ယူသူအား အျပစ္ေပးမႈမ်ားလည္းရိွေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားေဒသမွ 
လာေရာက္၍ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ထံမွ ဝယ္ယူ၊ ထုတ္ယူပါက အသုံးခ်ခြင့္လိုင္စင္ မ်ားမလုိအပ္ေပ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ မိမိ၏ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ဆုံးရံႈးရုံသာမကပဲ ၎တုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိပါ 
ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့သည္။ 

အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ (၇) ေဒသခံတစ္ဦးေျပာလာေသာစကားအရ……
 “ငါတုိ႔ေဒသမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ငါတုိ႔လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ 
တစ္ခုခုလုပ္မယ္ဆိုသူတုိ႔ဆီက ခြင့္ ျပဳခ်က္အရင္ေတာင္းရတယ္။ အရင္ကဆို ငါတို ႔ေတြပုိင္တဲ့ေျမေပၚမွာရိ ွ 
တဲ့ သစ္ေတာေတြဆိုရင္ ေဒသဖံြ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိသားစုဝင္မွ အိမ္ေထာင္က်သြားတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ 
အိမ္ေျပာင္းေနမယ္ဆိုရင္ လုိအပ္တဲ့ သစ္ေတြကုိ အလြယ္တကူနဲ႔ယူလုိ႔ရတယ္။ ဘယ္သူမွလ ဲလာျပီး ထိန္းခ်ဳပ္တာမရွိ 
ဘူး။ ရြာက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းအတိုင္းဘဲ လုပ္ေဆာင္ၾကတာ အရမ္းအဆင္ေျပတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္း တုိင္းရင္း 

သားလက္နက္ကုိင္ေတြေရာက္လာေတာ့ သူတို႔ေတြက အခြန္ေတြေတာ့မေတာင္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဒသမွာရိွတဲ့ 
သစ္ေတာေတြကို ထုတ္ေရာင္းၾကတယ္။ ကုန္လည္းကုန္ေတာ့မယ္။ ငါတို႔ေတြ ေဒသအတြက္၊ မိသားစုေတြ အတြက္ 
သစ္ေတြလုိအပ္ျပီဆုိရင္ လိုင္စင္သြားလုပ္ရေသးတယ္ သူတုိ႔ဆီကုိေပါ။့ လုိင္စင္မလုပ္ရင္ သူတို႔ကဖမ္းသြားတယ္ 
ေလ်ာ္ေၾကးလည္းေတာင္းတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏုိင္မွ သူတုိ႔ေတြျပန္လြတ္တာ။ ဟုိအရင္ဆုိ ေဒသခံတစ္ဦး 
သစ္ေတြထုတ္ယူတယ္။ အဲ့ဒါကုိ လက္နက္ကုိင္ေတြသိေတာ့ လုိက္ဖမ္းၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ (၁၀) သိန္းေက်ာ္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းတယ္။ တကယ္ဆိုေဒသမွာရိွတဲ့ေျမေပၚမွာေပါက္တဲ့သစ္ေတာကုိ ေဒသေတြပုိင္တယ္ ဒါေပမဲ့ 
ေဒသကလူေတြ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရတဲ့အျပင္ လုပ္ကုိင္မယ္ဆုိရင္ ေၾကာက္ေနရတယ္။” ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ 



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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နိဂံုး

 ပအိုဝ္းေဒသရိွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔အေနႏွင့္ မိမိပိုင္ဆုိင္ေသာလယ္ယာေျမမ်ားအေပၚ 
လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ အစုိးရ၏ခ်မွတ္ထားေသာ ေျမယာဥပေဒ အတိုင္းလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေနရျပီး 
၎တုိ႔၏ စုိက္ပ် ိဳးေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳျခင္းတြင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္သာ 
ရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာစီမံခန္႔ခဲြျခင္းဟူသည္ အစုိးရ၏ လက္ထတဲြင္သာရွိေနေသာေၾကာင့္ မိမိေျမယာႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ခ်မွတ္ရာတြင္ အေႏွာင္အဖဲြ႔ျဖစ္ေစသည္။ 

 ထုိ႔အျပင္ လက္ရိွ ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒတြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္းမ်ား 
စီမံခန္႔ခဲြေရး ဥပေဒသည္လည္း ေဒသခံျပည္သူလူထုပုိင္ဆုိင္ေသာေျမယာေပၚတြင္ အစုိးရ (သုိ႔) ကုမၸဏီမွ စီမံကိန္းတစ္ခု 
ခုလုပ္မည္ဆိုပါက လြယ္လင့္တကူ သိမ္းယူႏုငိ္ေသာအေနအထားတြင္ရိွေနသည္။ လက္ရိွသည္လည္း ထိုသို႔ေသာ 
ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူပုိင္ဆုိင္ေသာေျမယာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းသြား သည္မ်ားလည္းရိွေနသည္။ ထုိသုိ႔ 
သိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ပအိုဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ ျမတ္ႏုးိတန္ဖိုးထားေသာ ေျမယာမ်ားဆံုးရံႈးခဲ့ရျပီး ေျမယာအေပၚ 
အသံုးခ်ေနသည့္ ရိုးရာဓေလ့ကိုလည္း တုိက္ရိုက္ထိခိုက္ေစသည္။ 

 ထိုသုိ႔ေသာ ေဒသခံမ်ား ပုိင္ဆိုင္ေသာေျမယာေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား မရိွေသာေၾကာင့္ 
လုံေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရိွႏုင္ိရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္း နိမ့္က်လာသည္ႏွင့္ 
ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိသျဖင့္ ထိခိုက္သြားႏုင္ိသည္။ လက္ရွိတြင္ 
ျမန္မာႏုင္ိငံ၏ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္လည္း နိမ့္က်ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စုိက္ပ် ိဳးေရးထြက္ကုန္၏ အက် ိဳးအျမတ္သည္ 
မိသားစုမ်ား၏ ဘဝဖူလုံမႈကုိ ေပးစြမ္းႏုင္ိျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ေနာက္က်ေစသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ 
အခက္အခဲမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။ 

အစုိးရသို႔အၾကျံပဳခ်က္

- ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား တန္ဖုိးထားေသာ ၎တို႔၏ ေျမယာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ 
ကာကြယ္ေပးႏုငိ္ရန္။

- ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ ေျမယာေပၚတြင္ ၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ကုိ ေလးစား လက္ခံ 
အသိအမွတ္ျပဳႏုငိ္ရန္။

- ပအိုဝ္းေဒသရိွ အဓမၼသိမ္းဆည္းထားျခင္းခံရသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ 
ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရန္။

- ပအုိဝ္းေဒသတြင္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ထုိဥပေဒအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ 
ႏွင့္ ပအိုဝ္းလူမ် ိဳးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေျမယာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုသာ ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းေပးရန္။ 

ေဒသခံမ်ားသို႔ အၾကံျပဳခ်က္
- ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ၎တုိ႔အသုံးခ်ေနေသာေျမယာဓေလ့ မပေပ်ာက္ေစရန္ လုိအပ္ေသာ အခ်င္း 
ခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ထိုဓေလ့ကို ျမႇင့္တင္ထိန္းသိမ္းရန္။

- ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား 
ပူးေပါင္းခ်တိ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအားေကာင္းရန္။ 

- အစုိးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ ၂၀၁၂  ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္းဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းကုိ 
ပိုမိုေလ့လာရန္ႏွင့္ မိမိေဒသရိွ ေျမယာအသံုးခ်မႈဓေလ့ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွေၾကာင္း ပို၍ ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္။

- အစုိးရမ်ားကုိ မိမိ၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ရရန္ 
အတြက္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားရန္။ 

ေတာင္းဆုိခ်က္
- ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ တန္ဖုိးထားေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာအသုံးခ်မႈမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ တိုက္ရုိက္သက္ဆိုင္ျပီး ထိုေျမယာဓေလ့မ်ားကုိ အစုိးရမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ 
ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုငိ္ရန္။

- ပအိုဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ပအိုဝ္းလူမ် ိဳးမ်ားၾကားတြင္ တည္ျမဲႏုငိ္ရန္ အစိုးရမွ မူဝါဒ 
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေပၚထြန္းေစျပီး ထိုမူဝါဒသည္လည္း ဥပေဒထဲတြင္ ထင္သာျမင္သာ ျပဌာန္းေပးရန္။

- ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ လူမႈဘဝဖံြ႔ျဖိဳးမႈသည္ စုိက္ပ် ိဳးေရးအေပၚ မူတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုစုိက္ 
ပ် ိဳးေရးႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆက္စပ္သည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းေျမယာအသုံးခ်မႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ ကာကြယ္ေပးႏုင္ိသည့္ 
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာက႑အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

- လက္ရိွတည္ဆဲ ဥပေဒျဖစ္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွင့္  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ 
ေျမရုိင္း ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ မတူညီကဲြျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အျမင္ 
သေဘာထားမ်ား၊ ၎တို႔၏ အသံမ်ား ဦးစားေပးထည့္သြင္းႏုငိ္ရန္။

- ပအုိဝ္းလူမ် ိဳးမ်ား၏ ေျမယာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ မူဝါဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ျပီး ဥပေဒအထိ ျပဌာန္း 
ႏုငိ္ရန္။
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မူးယစ္ေဆးဝါး 

မာတိကာ

၁။  သုေတသနျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

၂) သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္း

၃)  နိဒါန္း

၄)  အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၅)  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ပအုိ၀္းေဒသအတြင္းရိွစိတ္ၾကြေဆးျပား အေျခအေနမ်ား

၆)  စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

၇)  စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြဆုိးက် ိဳးမ်ား

 -    ပညာေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား

 - စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား

 - လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား

 - က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား

  = ခႏၶာကုိယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား

  = စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား

၈)  စိတ္ၾကြေဆးျပား ကိစၥရပ္အေပၚ ေျဖရွင္းတုန္႔ျပန္မႈမ်ား

၉)  နိဂံုးသံုးသပ္ခ်က္

၁၀)  အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁၁)  ကုိးကားခ်က္မ်ား 

သုေတသန ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
- ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအို၀္းေဒသအတြင္းရွိ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြမႈ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ အေျခအေန 
မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ႏုင္ိေစရန္ႏွင့္ ေဒသအတြင္းရိွပ်႕ံႏံွ႔လွ်က္ရိွေသာ 
စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့က်လာႏုငိ္ေစရန္အတြက္ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သုေတသနျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္း
 ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ယခုအစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝႏုငိ္ရန္အတြက္ ပထမအဆင့္တြင္ လိြဳင္လင္၊ ဟုိပံုး၊ 
ဆီဆုိင္၊ ေမာက္မယ္၊ ပင္ေလာင္း စသည့္ျမိဳ႕နယ္ (၅) ျမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး သင္တန္းသား/သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမိဳ႕နယ္ (၅) ျမိဳ႕နယ္မွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းသူ/
သားမ်ား (၂၀) ဦးကုိ (၄) လတာ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ခဲ့ျပီး ၎သင္တန္းသား/သူမ်ားတုိ႔မွ ေျမယာ၊ အခြန္ဘ႑ာဆိုင္ရာ၊ 
မူးယစ္ေဆးဝါးစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြင္းဆင္းသတင္းအခ်က္အလက္ ရယူျခင္းတို႔ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္းတြင္ အုပ္စုလိုက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ တစ္ဦးျခင္းစီအလိုက္ 
ေမးျမန္းျခင္း၊ ေမးခြန္းစာရြက္မ်ားျဖည့္စြက္ေစျခင္း၊ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အဓိက 
အသုံးျပဳခဲ့ျပီး အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား၊ အင္တာနက္မ်ားမွတဆင့္လည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးအေၾကာင္းအရာမွ စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အစီရင္ခံစာကို ေမာက္မယ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေက်းရြာ (၇)  ရြာမွ က်ား (၂၉) ဦး၊ မ (၂၁) ဦး တို႔ကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ေက်းရြာ (၅) ရြာမွ က်ား (၃၉) ဦး၊ မ (၁၈) ဦး တို႔ကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ျပီး 
လိြဳင္လင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း (၁၅) ရြာမွ က်ား (၃၀) ဦး၊ မ (၁၆) ဦး တို႔ကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာေပါင္း (၂၁) ရြာမွ က်ား (၃၃) ဦး၊ မ (၁၅) ဦး တုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျပီး ဟုိပံုးျမိဳ႕ 
နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း (၈) ရြာမွ က်ား (၁၅) ဦး၊ မ (၁၅) တုိ႔ကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းတြင္ 
စုစုေပါင္းလူဦးေရ (၂၂၂) ဦး ပါဝင္ခဲ့ျပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရြာသူၾကီးမ်ား၊ သုံးစဲြသူမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ ေဆးျဖတ္စခန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ 
ျမိဳ႕နယ္ (၅) ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေက်းရြာေပါင္း (၅၆) ရြာမွ ေဒသခံမ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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နိဒါန္း

 မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာသည္ ႏုင္ိငံတစ္ဝွမ္းလုံးသာမက ကမၻာတစ္လႊားမွ လူသားမ်ား ယေန႔အခိ်န္အထိ 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မ်ားျပားလွသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အမ် ိဳးအစားမ်ားမွာလည္း ယေန႔လူ 
သားမ်ားကို နည္းလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ လမ္းလဲႊေစလွ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏုင္ိငံမ်ားမွာ 
တစ္ႏုင္ိငံႏွင့္ တစ္ႏုင္ိငံ အေျခအေနမ်ားမတူၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏုင္ိငံအလိုက္ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥရပ္အေပၚ 
ေျဖရွင္းေနသည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားမွာလည္း အသြင္မတူ ျခားနားေနလွ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေျဖရွင္းခဲ့သည့္ နည္လမ္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ တခ် ိဳ႕ေသာႏုငိ္ငံတုိ႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွေနေသာ္လည္း အခ် ိဳ႕ 
ေသာ ႏုငိ္ငံမ်ားတြင္မူ ေဒသအတြင္းရိွ ျပည္သူလူထုမ်ားကို ပုိမုိထိခုိက္ေစလွ်က္ရိွသည္။ 
 လက္ရိွျမန္မာႏုင္ိငံတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ် ိဳးမႈ၊ သုံးစဲြမႈ၊ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ပ်႕ံႏံွ ႔ေနလွ်က္ရိွၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစြဲမႈမ်ားမွာ ပိုမိုပံ်႕ႏံွ႔ေနလွ်က္ရွိသည္။ ယခု မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ 
သည္ မ်ားျပားလွသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမ် ိဳးမ် ိဳးထဲမွ ပအုိ၀္းေဒသအတြင္းရိွ ပုိမုိပ်႕ံႏံွ႕လွ်က္ရိွသည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား 
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိသာ အဓိက ဦးတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာႏုင္ိငံသည္ အင္ဖက္တမင္းအမ် ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆးျပား (ထိုင္းအေခၚ (ရာဘ))၊ ေဒသအေခၚ(ျမင္းေဆး) 
အမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္သည့္ ႏုင္ိငံတစ္ႏုင္ိငံျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး လံုး၀ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္လာေသာ္လည္း ႏုင္ိငံအတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြသူ အေရအတြက္ ပုိမိုျမႇင့္မားလာသည္။  စိတ္ၾကြေဆးျပား 
ပံုစံမ်ား၊ တံဆိပ္မ်ားသည္ ေဒသအတြင္းသုိ႔ နည္းလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ စီးနင္း၀င္ေရာက္လာလွ်က္ရိွျပီး ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္၀န္းက်င္၏ စိတ္ၾကြေဆးျပား ေစ်းႏႈန္းေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ အခ် ိဳ႕ေသာေဒသခံမ်ားအလြယ္တကူမရရိွႏုငိ္ေသာ္
လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယင္း၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာမႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ေဒသခံမ်ား အလြယ္တကူပင္ 
၀ယ္ယူရရိွေနၾကသည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာမႈႏွင့္အတူ ၎၏ အရည္အေသြးမ်ားမွာလည္း 
က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ သံုးစဲြသူမ်ားအေပၚတြင္ ဆုိးက် ိဳးမ်ားပုိမုိ သက္ေရာက္ေစလွ်က္ရိွသည္။

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားေသာပအို၀္းေဒသမ်ားတြင္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး (သုိ႕) စိတ္ၾကြေဆးျပား (ရာဘ) သံးုစြဲမႈမ်ား၊ ေရာင္း၀ယမ္ႈမ်ား၏ အေရအတြက္ ပုမိုိမ်ားျပားလာသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ ဆိုးက် ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေစသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ 
တြင္ ေျဖရွင္းမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္ရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြျခင္းေၾကာင့္ လူမႈဘ၀မ်ား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေနလွ်က္ရွိသည္။ ဘိန္းေၾကာင့္ ဆိုးက် ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသကဲ့သို႔ စိတ္ၾကြ 
ေဆးျပားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးမ်ား ထိခိုက္ေနလွ်က္ရိွသည္ကို 
ေတြ႕ျမင္ရလွ်က္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ သက္ေရာက္မႈခ်င္းပုံစံမ်ား ကဲြျပားျခားနားသည္။ ဘိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ 
မ်ား ဓေလ့ထံုးတမ္းအျဖစ္ သံုးစဲြမႈမ်ား၊ ေဆး၀ါးအျဖစ္သံုးစဲြမႈမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း စိတ္ၾကြေဆးျပားမွာမူ ဘိန္းကဲ့သုိ႔ 
ေဆး၀ါးဆိုင္ရာမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းမရိွသေလာက္ပင္ ရွားပါးသည္။ ဘိန္းႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးမွာ ဆက္စပ္မႈရိွသင့္သေလာက္ ရိွေနပါေသာ္လည္း ၎တို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ပုံစံမတူေပ။ 
ထိုေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ ဘိန္းႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား အမ် ိဳးမ် ိဳးတို႔အေပၚ ခဲြျခား၍ ျမင္ႏုင္ိရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။

 အခ် ိဳ႕လူငယ္မ်ားသည္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို မိမိတို႔ မိဘမ်ား၏ သုံးစဲြမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္စတင္ရင္းႏီွး၍ 
သုံးစဲြခဲ့ၾကသည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား မၾကာခဏ သုံးစဲြေနသည့္ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ေဆးျပားမ်ား 
၀ယ္ေစျခင္း၊ သားသမီးမ်ား၏ ေရွ႕တြင္ ေဆးျပားမ်ား မၾကာခဏ သုံးစဲြျပျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားသည္ ေဆးျပားမ်ားႏွင့္ 
ယဥ္ပါးလာျပီး စမ္းသပ္သုံးစဲြမႈ စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ် ိဳ႕ေသာလူငယ္မ်ားမွာ အေပါင္းအသင္းမ်ား၏ ဆဲြေဆာင္ 
စည္းရုံးျခင္း၊ မိဘမ်ား အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ရိွမေနျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆးျပားမ်ားကို စတင္သုံးစဲြလာခဲ့ၾကသည္။ 
အခ်စ္ေရးတြင္ စိတ္ထိခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ စိတ္ထြက္ေပါက္အျဖစ္ စိတ္ၾကြေဆး 
ျပားမ်ားကို စတင္သုံးစဲြၾကျပီး၊ အခ် ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာမူ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ အာရုံစိုက္ႏုင္ိရန္အတြက္ 
ေဆးျပားမ်ားကို စတင္သုံးစဲြၾကသည္။ လူငယ္အႏုပညာသမားမ်ားသည္လည္း စိတ္ျငိမ္ေစရန္၊ အပင္ပန္းဒဏ္ခံႏုင္ိရန္ႏွင့္  
အသံေကာင္းေစရန္မ်ားအတြက္ ေဆးျပားမ်ားကုိ စတင္သံုးစဲြၾကသည္။ 

 စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို ေနရာေဒသအလိုက္ ရရွိေနသည့္ ပုံစံမ်ားမတူၾကေပ။ ဘိန္းစိုက္ၾကေသာ ေတာင္သူ 
မ်ား၊  လူငယ္မ်ားသည္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို ဘိန္းေရာင္းခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ရရိွေနၾကသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ 
ဘိန္းစိုက္၍ ရရွိလာသည့္ ဘိန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားမွာ ေငြေၾကးတစ္၀က္၊ ေဆးျပားတစ္၀က္ႏႈန္းျဖင့္ 
ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၾက၍ျဖစ္သည္။ ယခု အခ်န္ိကဲ့သို႔ ဘိန္းေစ်းကြက္က်ဆင္းေနသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ေဆးျပားမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ရျခင္းမ်ားပုိမုိ တုိးပြားလာသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာေဒသခံမ်ားမွာ ေဆးျပားမ်ားကုိ အလြယ္တကူ 
၀ယ္ယူရရိွေနၾကျပီး မိမိတုိ႔ေနထိုင္ေနသည့္ ေက်းရြာအတြင္းမ်ား၊ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ 
၀ယ္ယူရရိွေနသည္။ 

 ေဆးျပားမ်ားကုိ ကာလၾကာရွည္စြာ သံုးစဲြလာသူမ်ားသည္ စတင္သံုးစဲြသည့္ အခိ်န္ႏွင့္ သံုးစဲြသည့္ ပမာဏ 
ကြာျခားၾကသည္။ စတင္သံုးစဲြသည့္ အခ်နိ္တြင္ အနည္းငယ္သာ သံုးစဲြႏုငိ္ေသာ္လည္း ၾကာရွည္စြာသံုးစဲြလာသည္ႏွင့္ 
အမွ်သံုးစဲြသည့္ ပမာဏတုိးပြားလာသည္။ ေဆးျပားမ်ားကုိ ေရာင္း၀ယ္သည့္သူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား ပုိမုိသံုးစဲြေန 
လွ်က္ရိွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရာင္း၀ယ္သည့္ေနရာတြင္ ေဆးျပား၏ တန္ဖုိးတစ္၀က္ႏႈန္းမွာ အျမတ္ေငြ 
အျဖစ္က်န္ရွိေနျခင္း၊ ေဆးျပားမ်ားမွာ မိမိ၏ လက္၀ယ္တြင္ အခ်န္ိႏွင့္ အမွ်ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရာင္း၀ယ္ 
သည့္သူ အမ်ားစုမွာ ေဆးျပား၏ ေရာင္းရေငြ အရင္းျပန္ရလွ်င္ က်န္သည့္ေဆးျပားမ်ားကုိ သံုးစဲြၾကသည္။ 

 ေဆးျပားသုံးစဲြေနသည့္သူမ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား၊ လုံေလာက္သည့္ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား မိမိတို႔၏ ေဒသတြင္မရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးျပားသုံးစဲြသူမ်ားသည္ ၎တို႔သုံးစဲြေနသည္မ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႔) ေဆးျဖတ္လိုေသာ္ျငားလည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား၊ အသိအမွတ္ 
ျပဳျခင္းမ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔မွာ သုံးစြဲျခင္းမွ (သို႔) ေဆးျဖတ္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ႏုင္ိခဲ့ေပ။ အဆိုးဆုံးမွာ ေဆးသုံးစြဲ 
သူမ်ားအေပၚ ပတ္၀န္းက်င္၏ ရာဇ၀တ္သားကဲ့သို႔ ျမင္ေနသည့္အျမင္မ်ားမွာ ေခါက္ရိုးက် ိဳးေန၍ပင္ျဖစ္သည္။ 
ထိုေၾကာင့္ပင္ ေဆးသုံးစြဲသည့္သူ အမ်ားစုသည္ မည္မွ်ပင္ ေဆးျဖတ္လိုပါေသာ္လည္း ေဆးျဖတ္ႏုင္ိရန္ အခြင္အ့ေရး 
မရရွိႏုင္ိျဖစ္ေနရသည္။ အခ် ိဳ႕သုံးစဲြသူမ်ားသည္ ေဆးျဖတ္ႏုင္ိေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမရွိ၍ ျပန္လည္ 
သံုးစဲြေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO)28 Pa-O Youth Organization (PYO) 29

 မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုင္ိေရး၊ ပေပ်ာက္ေရး အတြက္ အစိုးရမွ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ဘိန္းပင္မ်ားကို 
ဖ်က္ဆီးျပီး ေလွ်ာ့ခ်ပါေသာ္လည္း ဘိန္းစိုက္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လာျခင္းကို 
မေတြ႔ရေပ။ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရာတြင္လည္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ့က် 
လာျခင္းမရိွပဲ ပိုမိုတုိးပြားလာလွ်က္ရိွသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားမွ ဘိန္း(သို႔) မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား 
သုံးစဲြေနသည့္ သုံးစဲြသူမ်ားကို ေဆးျဖတ္ရာတြင္လည္း မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳႏုင္ိခဲ့ျခင္းမရိွေသာ 
ေၾကာင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မရိွခဲ့ေပ။ အခ် ိဳ႕ေသာ သုံးစဲြသူမ်ားကို ေဆးျဖတ္ရာတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည့္ 
ဦးေရပုိမုိမ်ားျပားေန၍ ေဆးျဖတ္သြားသည့္ သံုးစဲြသူ ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းငယ္သာရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
 ယင္းကဲ့သို႔ ေဒသတြင္းပ်႕ံႏံွ႔လွ်က္ရွိေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားမွ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒ 
မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ မည္မွ်ပင္ တင္းၾကပ္၍ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါေသာ္ျငားလည္း ပိုမိုျပန္႔ပြားလွ်က္ပင္ရွိေန
ပါသည္။ အထူးတပ္ဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကို မည္မွ်ခ်မွတ္၍ ၾကိဳးစားေျဖရွင္းေနပါေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး 
သုံးစဲြသူမ်ား၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားမွာမူ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အေသးစား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား 
ကုိသာ ဖမ္းဆီးေနခဲ့ရျပီး မ်ားျပားၾကီးမားသည့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားကုိမူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။ 

 ေဆးျပားသံုးစဲြမႈမ်ားမွာ က်န္းမာေရးခ် ိဳ႕ယြင္းေနသည့္ လူနာအျဖစ္သတ္မွတ္ရႈျမင္မႈမ်ား အားနည္းေနသည့္ 
အျပင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရလွ်က္ရွိသည္။ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားအရ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအျပင္၊ ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
ကိုလည္း ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရလွ်က္ရွိသည္။ သုံးစဲြသူမ်ား သုံးစဲြရာတြင္လည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အရ သုံးစဲြရန္ 
လမ္းညြန္မႈမ်ား အားနည္းေနလွ်က္ရိွသည္။ ပတ္၀န္းက်င္၏ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အျမင္မ်ားေၾကာင့္ 
သုံးစဲြသူမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံးရံႈးေနရလွ်က္ရိွျပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားေနလွ်က္ရွိသည္။ သုံးစြဲသူမ်ားကို ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းတြင္ မမွ်တသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္သာ စီရင္ျခင္း 
ခံေနခဲ့ရသည္။ ေဆးျပားသံုးစဲြေနသည့္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီျဖည့္ဆည္းႏုငိ္ရန္လုိအပ္ေနျပီး ၎တုိ႔ကုိ 
ရာဇ၀တ္သားမ်ားအျဖစ္ မရႈျမင္ၾကရန္အေရးၾကီးသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ပအုိ၀္းေဒသအတြင္းရိွစိတ္ၾကြေဆးျပား အေျခအေန
 စိတ္ၾကြေဆးျပားသည္ ပအို၀္းေဒသအတြင္းတြင္ သုံးစဲြသူသာမက ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားပါ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ 
ပိုမိုေပါမ်ားေနလွ်က္ရိွျပီး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားမွာမူ အဓိကအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးသဖြယ္ သေဘာ 
ထားလာျခငး္ေၾကာင္ျ့ဖစသ္ည။္ ေနရာေဒသတုငိ္းတြင္ေပါမ်ားလာေနေသာ စတိၾ္ကြေဆးျပားမ်ားေၾကာင္ ့သံးုစြဲသူဥးီေ
ရပိုမိုမ်ားျပားလာေနလွ်က္ရွိသည္။ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာသည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ လူတိုင္း 
ဆင္းရခဲ်မ္းသာမေရြး ၀ယ္ယူသုံးစဲြႏုင္ိသည့္အေျခအေနေရာက္ရွိလာေနသည္ ကိုလည္းေတြ႔ရသည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပား 
သုံးစြဲမႈမ်ားကို သိျမင္သည့္ေဒသခံမ်ားမွာလည္း မည္သူ႔ကိုမွ် ေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။ အခ် ိဳ႕ေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္သာ 
သုံးစဲြသူမ်ားကို ျမင္လွ်င္၊ သိလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ျပည္သူ႔စစ္ဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကသည္။ 
စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ မိဘမ်ား၊ ဇနီးမယားမ်ား၊ သားသမီးမ်ားကုိ ဒုကၡအမ် ိဳးမ် ိဳးေပးလွ်က္ရိွၿပီး 
စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒသအတြင္းရိွ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ အေကာင္းမျမင္ၾကေပ။ 
လူငယ္မ်ားကို အဓိက ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျပီး ၎တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္။ 
ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားကို ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားရိွေနဆဲျဖစ္ျပီး စိတ္ၾကြ 
ေဆးျပားေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံေနရျခင္းမ်ားလည္းရိွသည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြသူမ်ားကို ရပ္ရြာရိွ ေဒသခံမ်ားမွ 
တာ၀န္ရိွရပ္ရြာလူၾကီးထံသုိ႔ တုိင္တန္းျပီး ရပ္ရြာမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပား 
သံးုစဲြေနသည္ ့လူငယမ္်ားကုိ ရပရ္ြာအတြငး္ရိွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ သြန္သငဆ္ံးုမေသာလ္ည္း ထေိရာကမ္ႈမရိွေပ။ စိတၾ္ကြ 
ေဆးျပားသံုးစဲြသူမ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္မွ ၾကဥ္ဖယ္ခံေနရျပီး မိသားစုမွလည္း အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား မရိွေတာ့ေပ။ 

- ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ (စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဒဘီက္မွာေတာ့ဘိန္းမဲ 
မရိွေတာ့ဘူး။ စိတ္ၾကြေဆးျပားကေတာ့မ်ားပါတယ္။ ဘယ္လုိမ်ားလဲဆုိေတာ့လက္ရိွအေျခအေနမွာ ၾကံဳေတြ႔ရသ 
ေလာက္ကေတာ့ အရြယ္သုံးပါးမေရြးသုံးစဲြေနတဲ့ အေျခအေနမွာရိွတယ္။ အဲ့တာကေတာ့ရြာထဲမွာဘဲပ်႕ံႏံွ ႔ေနတာ 
မဟတုဘူ္း ျမိဳ႕ထဲေတြမွာလည္းပ်႕ံႏံွ႔ေနတယ။္ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္တဲ့ရြာေတြ၊ စည္းကမ္းေကာင္းတဲရ့ြာေတြ၊ အပု္ခ်ဳပ္ 
ေရးယႏၱယားေကာင္းတဲ့ရြာေတြက် ေတာ့မရိွဘူးေပါ။့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမေကာင္းတဲ့ရြာ၊ စည္းလံုးမွဳမရိွတဲ့ရြာေတြကေတာ့ 
စိတ္ၾကြေဆးျပား စီးဆင္းမႈကမ်ားျပားတယ္။ အဲ့ဒစိီတ္ၾကြေဆးျပားေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိလည္း ပ်က္ျပားေစျပီး၊ 
လူဆုိးလူမုိက္ေတြေပါမ်ားလာရင္ လည္းသြန္သင္ဆုံးမရတာခက္ခဲလာပါတယ္။ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြသူေတြ 
ေၾကာင့္ အျခားလူေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြ ဆုံးရံႈးရတာေတြလည္းရိွတယ္။ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အခြင့္အေရးေတြ 
လည္းေတြ႔ရမ်ားပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဒီစိတ္ၾကြေဆးျပားေတြေၾကာင့္ သားသမီးေတြရဲ႕ပညာေရးေတြလည္း
ထိခုိက္တာေတြလည္းရိွပါတယ္။ မၾကာခဏျမင္တြ႔ေနရတဲ့အရာျဖစ္ေနတယ္။ ေဒသအတြင္းမွာပ်႕ံႏံွ ႔ေနတဲ့အေျခ 
အေနကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအမွန္တရားရိွမယ္၊ သဘာ၀ အမွန္တရားရိွမယ္။ ခုခ်နိ္မွာလူေတြကလည္လာတယ္။ 
ကိုယ္ေပၚမွာမထားေတာ့ဘူး၊ အေရာင္းအ၀ယ္ၾကီးၾကီးမားမား လုပ္တဲ့လူေတြေပါ ့၊ သူတို႔ကအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရင္
ဖုန္းနဲ႕ဘဲအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တယ္။ ဟိုကိုပို႔၊ ဒီကိုပို႔ဆိုျပီးေတာ့ေပါ ့ဖုန္းနဲ႔ဘဲအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တယ္။ အေရာင္း
အ၀ယ္လုပ္တဲ့လူဟာသုံးလည္းမသုံးဘူး၊ ထိလည္းမထိဘူး၊ ေရာင္း၀ယ္တာေတြလုပ္တယ္။ ဘယ္သူေတြကုိသြား
ထိခိုက္လည္းဆိုေတာ့ သံုးစဲြသူေတြကိုေပါ ့၊ ဖမ္းလိုက္ရင္၊ အေရးယူလိုက္ရင္လည္းမရဘူး အေရးယူလိုက္ရင္လည္း 
သုံးစဲြသူေတြကုိဘဲအေရးယူလုိ႔ရေနေသးတဲ့အေျခအေနဘဲရိွတယ္။ လက္ေသးေရာင္း၀ယ္သူေတြကုိဘဲမိတယ္။ 
လက္ၾကီးေရာင္း၀ယ္သူေတြက်ေတာ့ တိက်တဲ့သက္ေသ၊ ဖမ္းရဖုိ ႔ဆုိတာခက္တယ္ေပါ၊့ အဲ့ေၾကာင့္တစ္ခါ
တစ္ေလမွာသဘာ၀အမွန္တရားကုိသုံးမွရမယ္။ ရပ္မိရပ္ဖတင္ျပျပီးေတာ့သဘာ၀အမွန္တရားကုိသုံးရမယ္။ 
သဘာ၀အမွန္တရားဆုိက်ေတာ့လည္း ဥပေဒေဘာင္ထမဲ၀င္ျပန္ဘူး။ တရားမ၀င္ဘူးေပါ ့၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိခ် ိဳးေဖာက္ 
တယ္ဆုိျပီးတုန္႔ျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္တစ္ခ် ိဳ႕ေနရာေတြမွာကုိင္တြယ္ရတာခက္ခတဲယ္ေပါ။့ လက္ရွပိ်႕ံႏံွ႔မႈကေတာ့အဲ့လုိ
အေျခအေနျဖစေ္နတယေ္ပါ။့ ဒီစတ္ိၾကြေဆးျပားျပႆနာရဲ႕အေျဖကရွာေဖြရခကခ္ဲတယ)္ အငတ္ာဗ်ဴးအမွတစ္ဥ ္- ၁

စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား
 ေဒသအတြင္းရွိေဒသခံမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အေပါင္းအသင္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား 
ကို စတင္သုံးစဲြၾကျပီး အခ်ဳ႕ိမွာမူ အလုပ္ပိုလုပ္ႏုင္ိရန္ျဖစ္သည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပား သုံးစဲြရာတြင္ က်န္းမာေရးအရ၊ 
ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနအရ၊ အေၾကာင္းအမ် ိဳးမ် ိဳး၏ ဖိအားမ်ားအရ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာသင္ၾကားေလ့လာရာတြင္ 
ပိုမိုအာရုံစိုက္ႏုင္ိျခင္းအရ၊ စီးပြားေရးအရ သုံးစြဲေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ စီးပြားေရးအရ သုံးစြဲေနရျခင္းမ်ား၊ 
အခ်စ္ေရးေၾကာင့္၊ အသံေကာင္းေစရန္၊ အပင္ပန္းဒဏ္ခံႏုိင္ေစရန္ သုံးစဲ ြေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ 
စိတ္ၾကြေဆးျပားကို အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား၊ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သည့္သူမ်ား၊ 



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ

ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO)30 Pa-O Youth Organization (PYO) 31

ေက်ာင္းသားမ်ား သုံးစဲြေနလွ်က္ရိွသည္။ သုံးစဲြသူအမ်ားစုမွာ စတင္သုံးစဲြျခင္းမွ ယေန႔အခ်န္ိထိ လပိုင္းမွ်သာရိွျပီး 
အခ် ိဳ႕မွာမူ တစ္ႏွစ္မွ ေလးႏွစ္၊ ေလးႏွစ္ႏွင့္ အထက္ တြင္ရိွသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ စတင္သံုးစဲြသည့္ 
အခ်န္ိမွစ၍ ယေန႔အခ်န္ိအထိ သုံးစဲြသည့္ပမာဏ မ်ားျပားလာေနလွ်က္ရိွျပီး အခ် ိဳ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားမွာမူ ပမာဏ 
ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ရာႏႈန္းျပည့္ေသာ သုံးစဲြသူမ်ားသည္ စိတ္ၾကြေဆးျပားကို ရွဴျခင္းျဖင့္ သုံးစဲြေနၾကသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ သုံးစဲြသူမ်ားမွာ ေဆးျဖတ္ခ်င္ေသာ္လည္း ေဒသအတြင္းတြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေထာက္ပ့ံမႈမ်ား၊ 
ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား လုံေလာက္စြာမရိွျခင္းေၾကာင့္ ေဆးျဖတ္ခြင့္မရၾကေပ။ 

- ဆိုက္ေခါင္ေက်းရြာေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ (အလုပ္ပုိလုပ္ႏိုင္ဖုိ ႔နဲ ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြေၾကာင့္ 
ေဆးသုံးတယ္။ ေဆးကုိတစ္ခါတစ္ေလ၀ယ္၊ သူငယ္ခ်င္းလာတုိက္၊ (၁၆) ႏွစ္မွစသုံးခဲ့ ျပီး ခု အသက္ (၂၀) 
ထိ (၄) ႏွစ္ေလာက္ၾကာခဲ့ျပီေပါ။့ အခု၀ယ္ရတာခက္တယ္၊ ေစ်းေပါတယ္။ ဘူးနဲ႔ရွဴ၊ အေျခာက္ရွဴ-စာရြက္နဲ႔ရွဴ 
ေဆးစသုံးတဲ့အခ်န္ိတုန္းက တစ္လုံးႏွစ္လုံးေလာက္ဘဲသုံးခဲ့တယ္။ ၾကာလာေတာ့ (၆) လုံး (၁၀) လုံးေလာက္ 
သုံးလာတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ကေတာ့အေဖဆဲတယ္၊ အျခားလူေတြအျပစ္ေပးခံရတာေတြ႔ဖူးျမင္ဖူးတယ္၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြ
ကုိေတြျပီးဆုံးမတာေပါ ့၊ ေနာက္တစ္ခါလုပ္ရင္ရနဲဲ႔ဖမ္းခုိင္းမယ္၊ စစ္သားနဲ႔ဖမ္းခုိင္းမယ္အဲ့လုိေတြေပါ။့ လူလတ္ပုိင္းေတြ 
(၁၆) ႏွစ္အထက္ (၃၀) ေအာက္။ ေက်ာင္းသားေတာ့မရွိ၊ အလုပ္သမားခပ္မ်ားမ်ား။ က်န္းမာေရးအေထာက္အပ့ံမရဖူး၊ 
က်န္းမာေရးကေတာ့သုံး ျပီးရင္မထႏိင္ု၊ မစားႏိင္ု၊ ညဘက္အိပ္မရ။ ေဆးတစ္ခါသုံးျပီးရင္ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ခံတယ္၊ 
ေဆးျပယ္လာရင္ႏံုးတယ္၊ အားမရွိသလိုျဖစ္တယ္။ အိပ္မရ၊ စားေတာ့ရ။ WYကိုအမ်ားဆံုးသံုး၊ အျခားဟာမေတြ႔ဖူး။ 
မိသားစုျပႆနာကေတာ့ အိမ္ထဲမွာေသာင္းက်န္းတယ္။ ရြာထဲမွာတစ္ခါႏွစ္ခါေလာက္ရန္ျဖစ္ဖူးတယ္။ ရြာထဲမွာေဆး
သမားဆုိျပီးခဲြျခားဆက္ ဆံခံရျခင္းေတြခံရဖူးတယ္။ စီးပြားေရးတြလည္းေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္။ က်န္းမာေရးေထာက္ပ့ံ
မႈေတြကေတာ့ရြာေဘးက အဖ်ားေဆးေတြလာေပးတယ္၊ တစ္လတစ္ခါေပါ။့ ေဆးျဖတ္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ 
ခဲ့၊ အလုပ္ေအာင္ျမင္ရင္ေဆး ျဖတ္ဖို႔စိတ္ကူးရိွတာေပါေ့နာ္ လက္ရိွေတာ့လယ္၊ ေျပာင္းျခံစိုက္ထားတယ္၊ ျဖစ္ခ်င္တဲ့
ဆႏၵကေတာ့ေဆးျဖတ္ျပီးရုိးရုိးဘေဲနေတာ့မယ္၊ အလုပ္ဘလုဲပ္ေတာ့မယ္။ အနာဂတ္လူငယ္ေတြအတြက္ေျပာခ်င္တာ
ကေတာ့ မေကာင္ဘူး။ ဒီဘိန္းျဖတ္စခန္းကိုအေဖလာပို႔တာ၊ ဒီစခန္းကေကာင္းပါတယ္၊ ေဆးသံုးတာမ်ားသြားျပီးရန္ 
ျဖစ္ေတာ့အေဖကစစ္သားေတြနဲ႔ဖမ္းခုိင္းလုိက္လုိ႔ေရာက္လာတာပါ။ တစ္ခ် ိဳ႕ေၾကာင္တဲ့လူေတြကအရုိက္ခံရတယ္။) 
အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ - ၂

စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆုိးက် ိဳးမ်ား
 ေဒသအတြင္း စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ သုံးစဲြသူမ်ားမွာလည္းေပါမ်ားလာေန ျပီး 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ား မိသားစုအတြင္း ျပႆနာမ်ား မ်ားျပားလာသည္။ ေဒသအတြင္းရပ္ရြာမ်ားရွိ မိဘျပည္သူ 
မ်ား၏ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာဓေလ့၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ လြန္စြာထိခုိက္ေစလွ်က္ရိွသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ 
သံုးစဲြသူမ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ မိဘမ်ားအေပၚတြင္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားရိွခဲ့ျပီး မိမိလူမ် ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ရပ္ရြာ၏ 
ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိမိကိုယ္တိုင္၏ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ က်ဆင္းေစသည္။ သုံးစဲြသူမ်ား၏ အက်င့္စရိတၱပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္
လည္း ပတ္၀န္းက်င္၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားမရရိွေတာ့ေပ။ သုံးစဲြသူမ်ားမွာ ၎တို႔၏မိဘမ်ား၊  ဇနီးမယားမ်ားကို 
သုံးစဲ ြရန္အတြက္ ေငြေၾကးေတာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကျပီး ေငြေၾကးမရရိွလွ်င္ မိသားစုအတြင္း ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေအာင္ဖန္တီးၾကသည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး အစရိွသည္မ်ားကိုလည္း 
ထိခုိက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

- မိဘတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ (အေပါင္းအသင္းမေကာင္းလုိ႔သုံးစဲြသြားတာေပါ။့ သူငယ္ခ်င္းေတြရ႕ဲဆဲြေဆာင္ 
တာေတြလည္းပါတယ္။ သူသုံးခ်င္တဲ့အ ခ်န္ိေရာက္ရင္္ ပုိက္ဆံေတာင္းတယ္။ ေတာင္းလုိ႔မရရင္ အိမ္မွာေသာင္းက်န္း 
တယ္။ ညဘက္ေတြဆုိေလ် ွာက္လည္ျပီး  ေန႔ခင္းဆုိအိပ္တယ္၊ သူသုံးေနတာေတာ့တစ္လေလာက္ရိ ွ ျပီ။ 
သူစိတ္ၾကြေဆးေတြသံုးစဲြလို႔ ဒီေဆးျဖတ္စခန္းကိုလာအပ္တာပါ။ သူ႔ကိုလုူျဖစ္မရံႈးေစခ်င္လို႔၊ လူျဖစ္ရက် ိဳးမနပ္မွာစိုး
လုိ႔လာအပ္တာပါ၊ သူ႔ကုိဒီေခၚလာတုန္းကၾကိဳးနဲ႔ခ်ည္ျပီး ကားနဲ႔တင္ေခၚလာရတယ္။ သူစိတ္ၾကြေဆးသုံးစဲြလုိ႔ဥစၥာ 
ပစၥည္းေတြေရာင္းတယ္၊ အိမ္မွာေသာင္းက်န္းရင္ စိတ္မခ်မ္းသာဘူး။။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ကုိလည္း အေႏွာက္အယွက္ 
ျဖစ္ေစတယ္၊ ထိခိုက္ေစတယ္) အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ - ၃

 စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြသည့္ သူမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး အသက္ (၂၀) ႏွင့္ 
အထက္မွာအနည္းစုတြင္သာရွသိည္။ 
 
ပညာေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား 
 စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးကို မေထာက္ပ့ံႏုင္ိေတာ့ပ ဲအဓိကအားျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး 
ကို ထိခိုက္ေနလွ်က္ရွိသည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပား သုံးစဲြေနသည့္ လူငယ္အမ်ားစုမွာ မိမိတုိ႔၏ ပညာေရးကို ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ 
သင္ၾကားႏုိင္ျခင္းမရိွပဲ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ႏွင့္ပင္ အဆုံးသတ္လိုက္ၾကရသည္။ တကၠသုိလ္တက္ေနၾကသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကို သုံးစဲြေနၾကသျဖင့္ ပညာေရးကုိ ထိခိုက္ေနလွ်က္ရိွသည္။ 
ယင္းလူငယ္မ်ားမွာ ၎တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမရရွိေတာ့ေပ။ ေဆးျပားသုံးစြဲေနၾကသည့္ မိဘမ်ားသည္ 
လည္း ၎တို႔၏ ၀င္ေငြမ်ားကို ေဆးျပားရရိွေရးတြင္သာ သုံးစဲြေနရသည့္အတြက္ သားသမီးတို႔၏ ပညာေရးကို 



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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ေကာင္းစြာမေထာက္ပ့ံႏုင္ိေပ။ မိဘမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားေၾကာင့္လည္း မိမိ 
သားသမီးတို႔၏ ပညာေရးတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ အာရုံစိုက္ႏုင္ိျခင္းမရွိေပ။ တစ္ခ်ဳ႕ိေသာ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔အတြက္ 
လုံေလာက္သည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားရယူႏုင္ိရန္အတြက္ နည္းလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ၀င္ေငြမ်ားကို ရွာေဖြေနရသည္။ 
ေဆးျပားသုံးစဲြေနသည့္ မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားသည္လည္း ပညာေရးဆုံးခန္းမတိုင္ခဲပ့ ဲအရြယ္မေရာက္မီပင္ အလုပ္ 
ခြင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနရသည္။ 

- ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ (သုံးစဲြေနရတဲ့အခ်န္ိပ ဲပညာေရးကို အာရုံစိုက္လို႔ရတယ္၊ မသုံးရတဲ့ အခ်န္ိ 
ဆုိ တျခားဘာကုိမွ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘူး။ သူတို႔ကိုမသံုးခင္ကဆံုးမလို႔ရတယ္။ သူမသံုးခင္က ဆံုးမရင္နာခံ တယ္၊ 
သည္းခံတယ္၊ အလုပ္ခိုင္းရင္လည္းလုပ္တယ္၊ သူစိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးေတာ့ခိုင္းလို႔လည္းမရဘူး၊ ေက်ာင္းတက္ခို္ုင္း 
လည္းမရဘူး။) အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ - ၄

စီးပြားေရးဆုိင္ရာထိခိကု္မႈမ်ား
 ေဆးျပားကိုရရိွႏုင္ိရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏၀င္ေငြမ်ားကို ျဖဳန္းတီးေနရျခင္းေၾကာင့္ မိသားစု၏ စီးပြားေရးကို 
ထခိုကိေ္နသည။္ သံးုစြဲသမူ်ားမွာ စတငသုံ္းစဲြသည္အ့ခ်နိတ္ြင္ ပမာဏမ်ားျပားလွျခင္းမရိွေသာလ္ညး္ ကာလၾကာလာ 
သည္ႏွင့္အမွ် သုံးစဲြသည့္ ပမာဏ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ ေငြေၾကးကို စိတ္ၾကြေဆးျပား၀ယ္ယူသုံးစဲြရာ 
တြင္သာ အသုံးျပဳေနရသည္။ မိသားစုအတြင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအားနည္းလာျခင္းမ်ား၊ အလုပ္လုပ္ခ်န္ိပုံမွန္မ 
ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ၀င္ေငြမ်ားကို ထိခိုက္ေနသည္။ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ အိမ္တြင္း 
ပစၥည္းမ်ားကို ထုခဲြေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေပါင္ႏံွျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆးျပားမ်ားကို 
ရရိွေနၾကသည္။ ေဆးျပားသုံးစဲြ၍ အာနိသင္ရရိွေနသည့္ အခ်န္ိတြင္ အလုပ္မ်ားပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုင္ိေသာ္လည္း 
အာနိသင္ပ်က္ျပယ္သည့္အခ်န္ိတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုမွ် မလုပ္ေဆာင္ႏုင္ိေတာ့ေပ။ ရရွိလာသည့္ လုပ္အားခထက္ 
သံုးစဲြေနသည့္ ေဆးျပားစရိတ္ပုိမုိမ်ားျပားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ၀င္ေငြကုိ ထိခုိက္ေနၾကသည္။ တစ္ခ် ိဳ႕ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေဆးျပားမ်ားရရွိႏုင္ိရန္အတြက္ ေန႔စားလိုက္ေနရျခင္းမ်ား၊ ၾကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းမ်ား 
လည္းရိွသည္။ 

- ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ (အားကုိးမရေတာ့ဘူး အမ်ားအားျဖင့္ သုံးစဲြျပီးရင္ပ်င္ုးသြားၾကတယ္။ 
အိပ္ဘအိဲပ္ခ်င္ၾကတယ္ ေဆးသုံးတာၾကာလာေတာ့ပစၥည္းနဲ႔လတဲာေတြလည္းရွိတယ္ ဖုန္းေတြနဲ႔လဖူဲးတယ္။ ေဆးသုံး 
တာ (၄) ႏွစ္ေလာက္ရွိျပီ။ (၇) တန္းက စသုံးခဲ့တာ (၈) တန္းေရာက္ေတာ့စဲြခဲ့တာေပါ ့သုံးရင္ေတာ့ ဘူးနဲ႔ရွဴတယ္၊ အျခား 
နည္းနဲ႔ေတာ့ မသုံးဖူးဘူး ပါးစပ္ကိုေရငုံျပီးရွဴတာေတြေတြ႔ဖူးတယ္ စသုံးတုန္းက ပမာဏႏွင့္စခန္းမေရာက္ခင္အခ်န္ိထိ
သံုးစဲြမႈ ပမာဏကြာျခားမႈရိွတယ္ စသံုးတုန္းက တစ္လံုးႏွစ္လံုးဘဲ ၾကာလာေတာ့မ်ားလာတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ (၁၀) 
လံုးေလာက္သံုးတယ္။ ရိွရင္ရိွသေလာက္သံုးတယ္ ကိုယ့္ပိုက္ဆံကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔၀ယ္သံုးတယ္၊ ဗူးနဲ႔သံုးစဲြတာ 
ခပ္မ်ားမ်ား၊ မထိေရာက္ရင္ရိွရင္ရိွ သလိုသံုးတယ္။) အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ - ၅

 စိတ္ၾကြေဆျပားသုံးစဲြသည့္သူမ်ားတြင္ သုံးစဲြသည့္ကာလ လပိုင္းသာရွိနေသးသည့္ သူမ်ားမွာ (၂၉) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 
(၁) ႏွစ္မွ (၃) ႏွစ္အတြင္းမွာ (၃၀) ရာခုိင္ႏႈန္းရိွျပီး (၃) ႏွစ္ႏွင့္အထက္မွာ  (၄၁) ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  
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ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား
 စိတ္ၾကြေဆးျပားသံုးစဲြေနသည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာ၏ သာေရး၊ နာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
စိတ္၀င္စားျခင္းမရိွေတာ့ေပ။ ရပ္ရြာအတြင္းရိွ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ လုပ္အားေပးမႈမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္ 
စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း အားနည္းလာသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ သုံးစြဲသူမ်ားမွာ မိမိတုိ႔၏ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကိုပါ 
သံုးစဲြေစျပီး ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးမႈအားနည္းလာသည္။ အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးသည့္ သံုးစဲြသူမ်ား 
ေၾကာင့္ ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျပးီ ရပ္ရြာအတြင္းရွိေဒသခံမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစသည္။ 
ေဒသ၊ ေက်းရြာလူၾကီးမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ျပႆနာျဖစ္ျပီး မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၏ ၾကဥ္ဖယ္ျခင္း ခံေနရသည္။ 
အိမ္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ား၊ အျခားေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေနျပီး ရြာမွ ႏွင္ထုတ္ခံရသည္အထိ 
ၾကံဳေတြ႔ခဲၾ့ကရသည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြရာမွ ေထာင္ခ်ခံရျခင္းမ်ား၊ မိသားစုအတြင္း၊ ရပ္ရြာအတြင္း ဆိုး၀ါးသည့္ လူ
မႈဆက္ဆံေရးျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ၊ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ 
မိမိကိုယ္တိုင္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိသားစု၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ရပ္ရြာ၏ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို က်ဆင္းေစျခင္းေၾကာင့္လည္း ပတ္၀န္း 
က်င္၏ ကဲ့ရဲ႕ရႈ ံ႕ခ်မႈကုိ ခံေနရလွ်က္ရိွသည္။ အက်င့္စာရိတၱမ်ားခ် ိဳ႕ယြင္းလာျပီး လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွ ၾကဥ္ဖယ္ျခင္းကုိ 
ခံေနရသည္။ 
- ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ (လူမႈေရးဘက္မွာေတာ့ဘယ္လုိထိခုိက္လည္းဆုိေတာ့ ရပ္ရြာထဲမွာ 
ပဲ ြလမ္းသဘင္လုပ္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စုေပါင္းအလုပ္ေတြ လုပ္ၾကရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲ ြသူေတြဟာ 
မပါ ဘူး။ ေက်းရြာအစည္းအေ၀းေတြမွပဲျဖစ္ျဖစ္သူတုိ႔က မတက္ေရာက္ဘဲ သူတုုိ႔မိန္းမေတြကုိပဲတက္ခုိင္းေလ့
ရိွတယ္။ မတက္မေနရဆုိရင္လည္း ေငြပဲထည့္ျပီးေရွာင္ရွားေလ့ရိွတယ္၊ မေကာင္းတဲ့အရာၾကီးကုုိဘယ္သူမွ 
လည္းမၾကံဳေတြ႔ခ်င္ဘူး။ မေကာင္းတာၾကံဳရတဲ့အခါက်မွမိသားစုတစ္ခုလုံး၊ ကုိယ္နဲ႕သက္ဆုိင္သူအားလုံးစိတ္ေရာ 
ကိုယ္ပါဒုကၡေရာက္ရလိမ့္မယ္။ သူမ်ားေတြကရြာမွာအိုးစည္၊ ဗံု၊ ေမာင္းေတြနဲ႔ ပဲြေတြထဲေပ်ာ္ေနခ်နိ္မွာ ကၽြန္ေတာ္က 
ေတာ့ ဒီစခန္းမွာအထီးက်န္စြာနဲ႔ငုိေနရတယ္၊ မ်က္ရည္က်ေနရတယ္၊ ဒါဘဲၾကည့္ပါေကာင္းမေကာင္းဆုိတာ။ 
ခုခ်န္ိမွာ ကၽြန္ေတာ္က လူပုတ္တစ္ေယာက္လုိျဖစ္ေနပါျပီ။ ျပန္ေရာက္ရင္မေကာင္းတဲ့ဟာၾကီးကုိရြာထဲကလူေတြ
ကို ကၽြန္ ေတာ္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာကိုျပန္လည္ေျပာျပျပီး မေကာင္းတဲ့အရာေတြမလုပ္ဖို႔အသိေပးေျပာၾကားသြားပါမ့ယ္။ 
တစ္ခ် ိဳ႕လူေတြကသုံးစဲြျပီးရင္ ဂီတာတစ္လုံးႏွင့္ သူမ်ားအိပ္ခ်န္ိမွာမအိပ္ဘ ဲအိပ္ခ်န္ိမဟုတ္တဲ့အခ် ိန္္က်ေတာ့ အိပ္တယ္၊ 
သူမ်ားအိပ္ခ်နိ္မွာသူမ်ား ပစၥည္းေတြခိုးယူတယ္၊ သူမ်ားေတြျခံထဲသြားတဲ့ေနာက္မွာသူမ်ားဆိုင္ကယ္ေတြခိုးယူတယ္။ 
မေကာင္းတာေတြမလုပ္ဖို႕ ေျပာခ်င္ပါတယ္) အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ - ၆

 စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြသည့္သူမ်ားတြင္  (၇၈) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ သုံးစဲြသူမ်ားမွာ သုံးစဲြမႈႏႈန္းပိုမိုတိုးပြား 
လာေနလွ်က္ရိွျပီး (၂၂) ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ သံုးစဲြသူမ်ားသာ သံုးစဲြသည့္ ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။  

 က်န္းမာေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား
ခႏၶာကုိယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား
 စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြသူမ်ားမွာ သုံးစဲြမႈကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အေသြးအသားမ်ားခန္းေျခာက္၍ 
ေသြးသား၀ါလာျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျပီး အသားမ်ားက် ံဳ႕လာျခင္းႏွင့္ အားအင္မ်ားကုန္ခန္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
သုံးစဲြသူအမ်ားစုမွာ သုံးစဲြ၍ အာနိသင္ရွိေနသည့္အခ်န္ိတြင္ ခဲြ် ၾကပ္ျခင္း၊ ၀မ္းမေကာင္းျခင္း၊ စားမ၀င္အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ 
ခံစားေနၾကရသည္။ သုံးစဲြမႈ ပိုမိုၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိခိုက္မႈပိုမိုဆိုးရြားလာျပီး အသက္ဆုံးရံႈးသည္အထိ ျဖစ္ႏုင္ိသည္။ 
ရင္တုန္ျခင္းမ်ား၊ ေသြးခုန္ႏႈန္းပုံမွန္မျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ စားမ၀င္အိပ္မေပ်ာ္သည့္အတြက္ အားအင္မ်ားျပတ္လပ္ျပီး 
မူးေ၀ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာက္၊ အေၾကာတို႔ကိုလည္း ပ်က္စီးေစသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာသုံးစြဲသူမ်ားတြင္ ကိုယ္ခံစြမ္းအားမ်ား 
ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ အသည္းႏွင့္ အဆုတ္တို႔ကိုလည္း ထိခိုက္ေနသည္။ မိမိတုိ႔၏ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အနာစိမ္းေပါက္ 
ျခင္းမ်ားျဖစ္ေနေသာ သုံးစဲ ြသူမ်ားလည္းရိွသည္။ က်န္းမာေရးထိခိုက္သည့္ သုံးစဲ ြသူမ်ားမွာ မိမိကိုယ္ကို ျပန္ 
လည္ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိပါေသာ္လည္း ဆရာ၀န္မ်ားမွာ သံုးစဲြသည့္သူမ်ားကုိ ကုသေပးလုိျခင္းမရိွေပ။ ေဆးျပား 
သံုးစဲြေနစဥ္တြင္ စားမ၀င္၊ အိပ္မေပ်ာ္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးမ်ားကုိလည္း ထိခုိက္သည္။

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား
 စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြသူ အမ်ားစုမွာ စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ အလိုလို စိတ္ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ျခင္း၊ 
အထင္အျမင္မ်ား လဲြမွားျခင္းတုိ႔ကုိ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ျပင္းထန္သည့္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ထိခုိ
က္ေအာင္ျပမူျခင္းမ်ားလည္းရိွသည္။ ၎တုိ႔၏ မွတ္ဉာဏ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းခ် ိဳ႕တဲ့အားနည္းလာျပီး လိင္စိတ္အား 
နည္းျခင္းတို႔လည္း ခံစားေနရသည္။ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြေနသူမ်ားသည္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ 
စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ အလုိလုိ ထိန္႔လန္႔တုန္လႈပ္ေနျခင္း၊ မေကာင္းသည့္အရာမ်ားကုိ ျမင္ေယာင္ျခင္း စသည့္ စိတ္က်န္း 
မာေရးမ်ား ထိခုိက္ေနလွ်က္ရိွသည္။ 

- ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွာ (က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ပအုိ၀္းေတြက ေလာကေနထုိင္မႈပုံစံေတြမသိေသးဘူးေပါ။့ ဘယ္လုိစားေသာက္ရမယ္။ ေငြကုိဘယ္လုိသုံးစဲြရမယ္ 
ဆုိတဲ ့အသိတရားေတြအားနည္းေနေသးတယ္ေပါ။့ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္တယ္ေပါ။့ အခ် ိဳ႕ကသြားေပမဲ့ 
ေဆးရုံေရာက္ေတာ့ ေသြးလွဴခုိင္းလုိ ႔မရဘူး။ ေသြးအားနည္းေရာဂါရိ ွတယ္ အဲ့လုိေတြေပါ။့ အဲ့တာတြက 



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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ဆရာ၀န္သုံးသပ္ထားတာေပါ။့ ကၽ ြ န္ေတာ္သုံးသပ္ခ်က္အေနနဲ ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲ ြ 
ျခင္းေၾကာင့္ေသြးနီဥေတြပ်က္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေသြးသားေတြကပုံမွန္မဟုတ္ဘူး။ သူမ်ားႏွင့္မတူဘူး။ 
သူတုိ႔ကုိသူတုိ႔စစ္ေဆးဖုိ႔အတြက္ ေဆးရုံသြားဖုိ႔အတြက္မေျပာနဲ႔ လူအမ်ားၾကားထ၀ဲင္ဖုိ႔ေတာင္မ၀င္ရတဲဲအ့ ေနအထား 
မွာ ျဖစ္ေနတယ္ေပါ။့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပအုိ၀္းေတြက ကုိယ့္က်န္းမာေရးကုိမစစ္ႏိုင္တဲ့အေနအထားမွာရွိတယ္။ ကုိယ့္က်န္း 
မာေရးကိုထိခိုက္ေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း မသိၾကဘူးေပါ။့) အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ - ၇

- အလုပ္သမားမ်ား၊ ခ်မ္းသာသည့္သူမ်ား၊ ေရာင္း၀ယ္သည့္ သူမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသာ စိတ္ၾကြေဆးျပား 
ကုိ ပုိမုိသံုးစဲြလွ်က္ရိွၾကသည္။ 

စိတ္ၾကြေဆးျပားကိစၥရပ္အေပၚ ေျဖရွင္းတုန္႔ျပန္မႈမ်ား
 စိတ္ၾကြေဆးျပားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား၊ သုံးစဲြျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းမရိွ 
ေသာ္လည္း ၎တုိ႔မွာ ပုိမုိတုိးပြားလာလွ်က္ရိွသည္။ သံုးစဲြသည့္သူမ်ားကုိ ျမင္လွ်င္သိလွ်င္ ျပည္သူ႔စစ္မွ စစ္သားမ်ား 
ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ သဲမ်ားတူးျခင္း၊ တင္ျခင္းႏွင့္ လမ္းေတြခင္းေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လူမႈေရး ဆုိင္ရာမ်ားျဖင့္ 
အျပစ္ေပးၾကသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ သုံးစဲ ြ ျခင္းႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားကို ရပ္ရြာလူၾကီးမ်ားမွ ေနာက္ထပ္မျပဳ 
လုပ္ရန္ သြန္သင္ဆုံးမၾကျပီး မနာခံလွ်င္ ရြာမွႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔စစ္၊ ရဲတပ္ဖဲြ ႔မ်ားဆီသို႔ 
ပို႔ေဆာင္ အေရးယူေစျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။ စဲြလမ္းေနျပီျဖစ္သည့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြသူမ်ားကို 
ေဆးျဖတ္စခန္းသို႔ ပို ႔ေဆာင္ျပီး ေဆးျဖတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရိွေသာ္လည္း ေဒသအမ်ားစုတြင္ 
ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား မရိွေပ။ ေရာင္း၀ယ္သည့္သူေတြကုိ ေငြေၾကးျပစ္ဒဏ္၊ သံုးစဲြသည့္သူမ်ားကုိ လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္ေ
ပးျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ဖို႔အတြက္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ၊ သြန္သင္ဆုံးမမႈမ်ားကို အစည္းအေ၀းတြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကျပီးျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ ႔မ်ားမွ 
လိုက္လံဖမ္းဆီးအေရး ယူးျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ရာဇ၀တ္ေဘးသင့္ခဲ့သည့္ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား၊ သုံးစဲြသူမ်ား 
အမ်ားအျပားရိွသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမွ လာေရာက္ေသာလူစိမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ 
သြားလာမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား၊ ဘိန္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေဟာေျပာစည္း
ရံုးျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ေနခဲ့ၾကျပီး လုိအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းကုိလည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 
ေဒသအတြင္းရိွေလာင္းကစားမႈမ်ား ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

- ေဆးျဖတ္စခန္းတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦး ေျပာၾကားခ်က္မွ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ပအို၀္းအမ် ိဳးသားေန႔ကိုေတာင္ေလးလံုး 
တြင္က်င္းပခဲ ့ေသာေၾကာင့္စိတ္နာျပီးဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စခန္းကုိလူသိမ်ားေစခ်င္ေပမဲ ့လူမထိန္းႏိင္ုမွာစုိးတယ္။ 
အစားအေသာက္မလံုေလာက္မွာလည္းစုိးတယ္။ ခုလက္ရိွက  ေဆးျဖတ္ခ်င္ရင္တစ္ေယာက္ကို တစ္လတစ္သိန္းခဲြ။ 
အစုိးရကအသိအမွတ္ျပဳေပးရုံဘဲရိွတယ္။ ေထာက္ပ့ံမႈတစ္စုံတစ္ရာမရိွဘူး။ ေထာက္ပ့ံမႈေတြရိွရင္ဘယ္လုိ လူ
အမ် ိဳးအစားဘဲျဖစ္ျဖစ္ေဆးျဖတ္ေပးႏို င္တယ္။ ခုကအေထာက္အပံ့့မရိွေတာ့ပုိက္ဆံေပးႏို င္တဲ့လူေတြကုိဘဲ 
ျဖတ္ေပးႏိင္ုတဲ့အေနအထားေပါ။့ တစ္ေယာက္ကုိတစ္သိန္းခဲြဆုိေပမဲ့ သူတုိ႔ရ႕ဲစား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး 
ကအစ တစ္ဦးခ်င္းတာ၀န္ယူေပးတယ္။ ေထာက္ပံ့မယ္ဆိုရင္၀န္ထမ္းလစာေတြ ကအစေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရင္ ဒီစခန္း 
ကုိေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး လူတန္းစားမေရြးေဆးျဖတ္ေပးႏိုင္မယ္။ စခန္းကုိလည္းတုိးခဲ်႕ႏိုင္ခဲ့ရင္ 
လည္းပုိေကာင္းတာေပါ။့ ေဆးျဖတ္မႈပုံစံကေဆး၀ါးမသုံးပဲ စိတ္ဓာတ္ေရးရာနဲ႔ျဖတ္ေပးတယ္။ ေန႔လည္ခင္းဆုိေခၽြး 
ထြက္ေအာင္လုပ္၊ ျခင္းခတ္၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္းေတြကန္ျပီးေရခ် ိဳးေပးပါတယ္။ တစ္ရက္ကုိႏွစ္ခါေရခ် ိဳးေပးတယ္။ စိတ္ 
မျငိမ္ေသးတဲ့လူေတြကုိေတာ့တစ္ရက္ကုိတစ္ခါဘဲခ် ိဳးေပးတာေပါ။့ စိတ္ၾကြေဆးျပားပ်႕ံႏံွ ႔မႈကုိေျပာရမယ္ဆုိရင္စီး
ပြားေရးသမားေတြက စတာလို႔ေျပာရင္လည္းမမွားဘူးေပါ။့ ဒီစိတ္ၾကြေဆးျပားေတြ ဒီလိုအမ်ားၾကီးပ်႕ံပြားေနရတာက 
လက္နက္ကုိင္တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔က အကာကြယ္ေပးထားလုိ႔ျဖစ္မယ္။ အကာကြယ္ေပးထားလုိ႔ဘဲ ဒလုိီအမ်ားၾကီးထုတ္ႏိုင္တာ။ 
စိတ္ၾကြေဆးျပားေတြ ကားအျပည့္ဖမ္းမိေပမဲ့ပိုင္ရွင္မဲ့ေတြျဖစ္သြားတာမ် ိဳးေတြေပါ။့ ဒီစခန္းမွာမူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစဲြသူ 
ေတြကို ၾသ၀ါဒနဲ႔သြန္သင္ဆံုးမတာေတြ၊ နားခ်ေပးတာေတြလုပ္ေပးပါတယ္။ ဒါေတြကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ အသံတိတ္ 
လက္နက္လို႔ေျပာရင္လည္းရတယ္။ အရင္ကေသနတ္ေတြနဲ႔တိုက္ခုိက္ ၾကတုန္းကလူမ် ိဳးေတြမကုန္ႏိုင္ဘူး၊ လူမ် ိဳးမ 
ေပ်ာက္ႏိုင္ဘူး။ ခုဒီအသံတိတ္လက္နက္ျဖစ္တဲ့မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြက်ေတာ့ လူမ် ိဳးတစ္မ် ိဳးလံုးကိုေပ်ာက္ကြယ္ေစႏိုင္
တယ္) အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ - ၈

- ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ (သက္ေသအျဖစ္ပါ၀င္ဖူးပါတယ္၊ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးရပ္ေက်း 
ဥပေဒမွာ ခိုးဆိုးလုႏိႈက္မႈေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈေတြကို သတင္းရရင္ ရဲေတြကိုမေခၚဘူး။ အဖမ္းခံရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတြက္လည္းအက် ိဳးမျပဳဘူး။ အဖမ္းခံရတဲ့လူအတြက္ လည္းအက် ိဳးမျပဳဘူး။ အဲတ့ာေၾကာင့္ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ျပီး
သြန္သင္ဆုံးမေပးတာေတြရွိတယ္။ တစ္ခ် ိဳ႕စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစြဲသူေတြ ကုိရဲကဖမ္းရင္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးပါမွဖမ္းပါဆုိ 
ေတာ့ သြားေပးဖူးတယ္။ သက္ေသေတြစစ္္တယ္ ရပ္မိရပ္ဖေရွ႕မွာဘေဲပါ။့ လူမွဳေရးျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ျဖစ္ေပါ။့ 
ေငြဒဏ္ဆုိက်ေတာ့လည္းအဖမ္းခံရတဲ့လူရဲ႕အေျခအေနကုိၾကည့္ရေသး တာေပါ။့ တတ္ႏိုင္လားမတတ္ႏိုင္လားဆုိ
တာကိုအဲ့လုိေတြေပါ။့ အဲ့လိုေတြပါ၀င္ဖူးပါတယ္) အင္တာဗ်ဴးအမွတ္စဥ္ - ၉
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နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္

 လူသားတို႔အား နည္းလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ထိခိုက္ေနေစသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ဆိုးၾကီးကို ကမၻာတစ္ဝွမ္း 
လုံးက မိမိနည္း၊ မိမိဟန္ျဖင့္ တိုက္ဖ်က္လွ်က္ရွိသည့္နည္းတူ ျမန္မာႏုင္ိငံအေနျဖင့္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱာရာယ္ကို 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ေခတ္အဆက္ဆက္အသြင္သ႑ာန္အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္လွ်က္ရိွသည္။ မူးယစ္ေဆး 
၀ါးအႏၱာရာယ္သည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ် ိဳး၏ စြမ္းရည္ကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ် ိဳးတို႔၏ ဖံြ႔ျဖိဳး 
တိုးတက္မႈကိုပါ ထိခိုက္ေစႏုင္ိပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို သုံးသပ္ရာတြင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအခ် ိဳ႕၌ မူးယစ္ေဆး 
၀ါးသံုးစဲြမႈကုိ ရုိးရာဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါးစဲြလမ္းရျခင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာလည္း သုံးစဲြသူမ်ားသည္ 
မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈအားနည္းျပီး ပင္ကိုယ္အေျခခံစိတ္ဓါတ္ခိုင္မႈမရွိ အားငယ္တတ္သူ 
မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳ႕ိေသာသုံးစဲြသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ေပးအေျခအေနကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား၊ စူးစမ္း 
၍ စြန္႔စားလိုေသာစိတ္မ်ား၊ မိမိတို႔၏လြတ္လပ္မႈအေပၚ အလဲြသုံးစားျခင္းမ်ား၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားကုိ ပေပ်ာက္ 
ေစလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း သုံးစဲြေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသအတြင္းတြင္ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရွိေန 
ျခင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္မ်ား၍ မိသားစုကို မၾကးီၾကပ္ႏုငိ္ေသာ ပညာတတ္ အသုငိ္းအ၀ုိင္းရိွသူမ်ားမွာလည္း သုံးစဲြသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ၾကီးမားလာရသည့္အျခားေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ စက္မႈနည္းစနစ္မ်ားတိုးတက္ 
လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္ရန္အတြက္ ခရီးလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ စိတ္ၾကြေဆးျပားကဲ့သို႔ ဓါတုေဗဒေဆး၀ါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏုင္ိသည့္ နည္းစနစ္သစ္ 
မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္လာႏုငိ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ၾကီးမားလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ျပႆနာကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ နည္းလမ္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ၾကိဳးစားေျဖရွင္းေနပါေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ား 
ရွိေနဆျဲဖစ္သည့္အတြက္ ထိေရာက္မႈမရွိပ ဲပ်႕ံႏံွ႔မႈပိုမိုတိုးပြားလာလွ်က္ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ 
အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားရိွေနျခင္း၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား အားနည္းေနျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့က်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပ့ံပိုးမႈမ်ား 
လည္း အားနည္းေနလွ်က္ရိွသည္။ 

 ထိုေၾကာင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို တားဆီးႏိမ္ွနင္း၊ ေလ်ာ့ခ် 
ႏုငိ္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏိွမ္ႏွင္း 
ေလ်ာ့ခ်ႏုင္ိခဲ့သည့္ အျခားျပည္ပႏုင္ိငံမ်ား၏ ဥပမာမ်ားမွ ျမန္မာႏုင္ိငံအတြက္ အသုံး၀င္ႏုင္ိမည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ စမ္းသပ္အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ 

 မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာသည္ လူမႈေရးျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔အေၾကာင္းလူ႔သေဘာေပၚတြင္ 
အေျချပဳေနေၾကာင္းသတိမူသင့္သည္။ လူသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အျမဲတေစ ဆက္ဆံထိေတြ႔ေနရ 
သျဖင္ ့လူသားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပဳျပင္ေပးႏုင္ိဘိသကဲသို့႔ ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း လူသားမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေစႏုိင္သည္။ ယင္းပတ္၀န္းက်င္မ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ ကာယက်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးတို ႔ကို 
ဖန္တီးေျပာင္းလဲေပးႏုင္ိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ၌ ဤအခ်က္မ်ားကို 
အထူးသတိျပဳရန္လိုအပ္လွသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြမႈျပႆနာသည္ 
လူသားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚတြင္ အေျခတည္ေနသည္ဟု ဆိုႏုငိ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား (သို႔) 
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လူသားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကိုပါ ျပဳျပင္ပညာေပးရန္အထူးလိုအပ္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ေဒသခံမ်ားကို မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာေဟာေျပာပြမဲ်ား၊ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားေပးရန္။

၂။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္သူ၊ သံုးစဲြသူမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ  
 လူထုမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္စုေပါင္းေျဖရွင္းရန္။ 

၃။ ေဒသအတြင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းျပီး ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
 ကုသမႈမ်ားကုိလည္းလံုေလာက္စြာ ထားရိွေပးရန္။

၄။  မူးယစ္ေဆး၀ါး (သို႔) စိတ္ၾကြေဆးျပားသုံးစဲြသည့္သူမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးရႈေတာင့္မွ ရႈျမင္၍ ကူညီ 
 ေဖးမရန္။

၅။  မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသည့္ သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ 
 အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္။ 



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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အခြန္ဘ႑ာဆိုင္ရာေကာက္ခံမႈေၾကာင္ခ့ံစားေနရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အသံႏွင့္ 
အခြြန္ႏံြတြင္းမွ ရုန္းကန္ေနရေသာ ဘ၀မ်ား 

မာတိကာ

(၁)  သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာနည္းလမ္းမ်ား

(၂)  သုေတသနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ဦးတည္ခ်က္

(၃) ေဒသတြင္းအခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ား၏အခြန္ယဥ္ေက်းမွဴဓေလ့

 (၃.၁) ေဘာလံုးပြကဲ်င္းပ၍ေပးရေသာအခြန္

 (၃.၂) အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာအခြန္မ်ား

 (၃.၃) စိုက္ပ် ိဳးေရးခြန္ 

 (၃.၄) သစ္လုပ္ငန္းခြန္

(၄) အခြန္ဘ႑ာေတြကိုဘယ္သူကလာေကာက္တာလဲဘယ္လိုနည္းမ် ိဳးျဖင့္ေကာက္ၾကတာလဲ

(၅)  အခြန္ဘ႑ာမ်ားကိုဘာအတြက္ျပန္အသံုးျပန္ျပီးအသံုးျပဳတာလဲ

(၆)  အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကံဳေတြေ့နရေသာ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးအေျခအေန

(၇)  အခြန္ဘ႑ာၾကာင့္ ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မွဴမ်ား

 (၇.၁) လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုပိုင္ခြင့္အားေၾကာက္ရြ ံမ့ႈရိွေနေသးျခင္း

(၈)  အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ နားလည္မႈ

(၉) အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္ႏွင့္သေဘာထား

(၁၀)  သုေတသနနိဂံုး

(၁၁)  အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

(၁) သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာနည္းလမ္းမ်ား
 ပအို၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္း၌ အခြန္မ်ားေကာက္ခံျခင္းကိစၥမ်ား ရိွေနျခင္းကုိ ေဒသအတြင္း 
ကြင္းဆင္း၍ အခ်က္လက္မ်ား လိုက္လံေကာက္ခံေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လြန္စြာခက္ခမဲႈမ်ားရွိေနျပီး အခ်က္လက္ေကာက္ခံသူ 
မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈၾကီးတစ္ရပ္ဟု ဆုိနုိင္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ရုိးရုိးေအးေအးေနထိုင္မႈအက်င့္စရုိက္မ်ား၊ 
စိတ္ထားမ်ားႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ားေၾကာင့္ သုေတသနဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား၏ လိုအပ္ေသာ တိက်၍မွန္ကန္ေသာ 
အေျဖ အခ်က္လက္မ်ားရရိွႏိုင္ရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။

 အခ်က္လက္ေကာက္ခံသူမ်ားမွာ နည္းလမ္းမ် ိိဳးစုံျဖင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္၍ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္လက္ 
မ်ားအား  Focus Groups Discussion ဟုေခၚဆုိေသာ ေဒသတြင္းေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ 
အုပ္စုဖဲြ ႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊ Individual Interview ဟုေခၚဆုိေသာ ေဒသခံတစ္ဦးခ်င္းစီအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္း 
ေျဖဆုိျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဟုိပုံးျမိဳ ့နယ္၊ ဆီဆုိင္ျမိဳ ့နယ္၊ ပင္ေလာင္းျမိဳ ့နယ္၊ လိြဳင္လင္/ပင္လုံျမိဳ႕ 
နယ္ႏွင့္ ေမာက္မယ္ျမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ အခ်က္လက္မ်ားအား ေကာက္ယူစုေဆာင္းရရိွခဲ့ ပါသည္။ 
ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄င္းျမိဳ႕နယ္ (၅) ျမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ စုစုေပါင္း ရြာ (၂၈) ရြာသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားအား သြားေရာက္ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ အခ်က္လက္မ်ားအား ေကာက္ယူရာတြင္ ေဒသခံလူဦးေရ 
စုစုေပါင္း (၂၅၅) ဦးအား ေမးျမန္းစံုစမ္းခဲ့ပါသည္။ ထိုေဒသခံမ်ားအတြင္းတြင္ က်ား (၁၉၁) ဦး၊ မ (၆၅) ဦး၊ အစိုးရ 
ဌာနေပါင္း (၅) ဌာန၊ ေဒသတြင္းရိွ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕၀င္ (၃) ဦးႏွင့္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (၅) ဦး တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ 
ေမးျမန္းခဲ့ရေသာ အစုိးရဌာနမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားဦးေရနည္းပါးရျခင္း
မွာ ၄င္းတုိ႔ဘက္မွ ေမးျမန္းစုံစမ္းခ်က္မ်ားအား မေျဖနုိင္ဆုိျခင္း၊ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အာဏာမ်ားမရိွျခင္း၊ 
အခ်က္လက္မ်ားေျဖဆုိနုိင္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ အထက္အရာရွိမ်ားထံသုိ႔ အဆင့္ဆင့္တင္ျပျပီးမွသာလွ်င္ ေျဖဆုိႏိင္ုပါ 
ဟူ၍ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားအား လက္ခံရရိွပါသည္။

(၂) သုေတသနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင္ ့ဦးတည္ခ်က္
 ဘ႑ာေရးစံနစ္သည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ် ိဳးအတြက္ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးသည္။ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစံနစ္ 
ပီျပင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိင္ုရန္အတြက္ အခြန္ဘ႑ာစံနစ္က အဓိက မူတည္ေနသည္။ ထုိ႔သို႔ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ 
ေျခ ျပည္သူလူထု၏ လက္ေတြ႕ျဖတ္သန္းေနရေသာဘ၀ႏွင့္ လူထုအက် ိဳးစီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းေရးကုိ ဦးတည္ျပီး ကုိယ္
ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ တိုင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမ်ားအၾကား ေကာက္ခံသံုးစဲြမႈ၊ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ 
အာဏာခဲြေ၀က်င့္သုံးမႈ ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္သည္။ 

 ဤသုေတသနသည္ အခြန္ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ခံစားေနရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အသံႏွင့္ အခြန္ႏံြတြင္းမွ 
ရုန္းကန္ေနရေသာဘ၀မ်ားအေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူသိရိွေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရေသာ သုေတသနစာ တမ္း 
တစ္ေစာင္သာျဖစ္ပါသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကုိမွႏွစ္နာေစလုိေသာ ရံႈ႕ခ်ေျပာဆုိလုိေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ 
သုေတသနစာတမ္းအား ျပဳစုရျခင္းမဟုတ္ပါ။ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံေနမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ခံစားေနရေသာ 
ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ၿပီး ေဖၚထုတ္ရန္၊ ရရိွလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသက္ဆို
င္ရာဌာနအသီးသီးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား မွ်ေဝရန္၊ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံမႈကိုေဖၚထုတ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာန 
အသီးသီးကုိတင္ျပ၍ ၎တုိ႔ဆီမွ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ အတူတကြရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ ရန္၊ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေကာက္အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိပညာဗဟုသုတမ်ား သိရိွထားျခင္းရိွ၊ မရိွသိရိွရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္၍ ျပဳစု မွတ္တမ္းတင္ရေသာ သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

 ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဒသတြင္းေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ အခြန္ဘ႑ာ 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာဗဟုသုတနည္းပါးျခင္း၊ ေဒသတြင္း၌ အမည္အမ် ိဳးမ် ိဳး၊ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ် ိဳးမ် ိဳး 
တပ္ကာ ေဒသတြင္းအာဏာရိွေသာ အဖဲ ြ ႔အမ် ိဳးမ် ိဳးႏွင့္ အာဏာပုိင္အမ် ိဳးမ် ိဳးတုိ ႔မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား 
အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံေနမႈမ်ား၊ အေကာက္အခြန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ စီးပြားေရး၊ 
ပညာေရးအေျခေနမ်ား၊ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံျခင္းအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ ခံစားေနရမႈ 
မ်ား၊ အခြန္ဘ႑ာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသတြင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံေပးခ်က္မ်ား 
စသျဖင့္အမ် ိဳးမ် ိဳးအဖုံဖုံေတြ ့ရွသိိရွခိဲရ့ပါသည္။ ထုိအေကာက္အခြန္မ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင္ ့လာေရာက္ေကာက္ခံသူ 
မ်ားအား ေပးခ်င္လွ်င္လည္းေပး မေပးခ်င္လွ်င္လည္းေပးေနရေသာ အေျခေနမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ ့ေနရပါသည္။
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(၃) ေဒသတြင္းအေကာက္အခြန္မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏အခြန္ယဥ္ေက်းမွဴ ဓေလ့
 ေမာက္မယ္ျမိဳ ့နယ္ေဒသခံမ်ားေပးေဆာင္ေနရေသာအခြန္ဘ႑ာမ်ားထတဲြင္ အလွဴဒါန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အေကာက္အခြန္မ်ား၊ ရပ္ရြာေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး၊ မီး၊ လမ္း၊ စာသင္ေက်ာင္းကိစၥ စသည္တုိ ့ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 
အေကာက္အခြန္မ်ား၊ ေျမယာခြန္မ်ား၊ လ်ပ္စစ္မီးခြန္မ်ား၊ လမ္းျဖတ္ကူးသန္းေရးခြန္၊ သီးႏံစုိွက္ပ် ိဳးေရးခြန္မ်ား၊ ပြဲလမ္း 
သဘင္က်င္းပျခင္းအတြက္ ေပးေဆာင္ရေသာအေကာက္အခြန္မ်ား၊ ကဲြ်၊ ႏြားပုိင္ဆုိင္ျခင္းေၾကာင့္ေပးရေသာအခြန္
မ်ား၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေပးေဆာင္ရေသာအခြန္မ်ား၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
ေပးေဆာင္ရေသာအခြန္အခမ်ား စသျဖင့္ အမ် ိဳးမ် ိဳးရိွေနပါသည္။
  
 လြိဳင္လင္ျမိဳ႕နယရ္ိွေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လကန္ကက္ိငု္အဖဲြ႕မ်ားအား ဓါတဆ္ဖီိုး၊ ဖိနပ္ဖိုး၊ မိုးကာဖိုး၊ ယာမား 
ဖုိး စသျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးေနရသည္မ်ားရိွသည္။ ၄င္းတို႔ေထာက္ပ့ံေပးေနရသည္မ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတုိ႔၏ ေက်းရြာကုိ တျခားေသာ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစညး္မ်ားမွ အေႏွာက္ယွက္မေပးနုိင္ရေလေအာင္ 
မိမိတုိ႔ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္မ်ားလာေရာက္ေကာက္ခံေသာအဖဲြ႕အား ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးသည္ဟုသာ 
သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ လိြဳင္လင္ျမိဳ႕နယ္ ေကာင္ကန္းရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္အရ “အခြန္ေတြကုိ 
ဓါတ္ဆီဖုိး၊ ဖိနပ္ဖုိး၊ မုိးကာဖုိး၊ ယာမားဖုိးအပါအ၀င္ေပါ ့ သူတုိ႔အေရးၾကီး လုိအပ္တဲ့အခ်န္ိမွလာေတာင္းၾကတယ္ 
အရင္ႏွစ္ကလည္း ေပးေဆာင္ရေသးတယ္ ဘာလုိ႔ေကာက္တာလလုိဲ ့ေမးခြင့္ရ၊ မရေတာ့ မသိဘူး ျပန္လည္းမေမးဖူးဘူး 
သူမ်ားရြာေတြေမးမွ လ္ုိက္ေမးၾကတယ္၊ သူမ်ားေတြမေမးရင္လည္း ဒီတုိင္းဘဲထားထားလိုက္တယ္ အခြန္ေတြေပး 
ေဆာင္ေနရလည္း အလွဴအဒါန္းအတြက္ဘဲလုိ႔ သတ္မွတ္ျပီးေပးေဆာင္ၾကရတယ္ေလ တတ္မွမတတ္နုိင္ပဲ 
မထည့္လုိ႔ မရဘူးဆုိရင္လည္း ရြာသားေတြက အလွဴထဲသ့လုိပ ဲသေဘာထား သတ္မွတ္ျပီး ေပးေဆာင္ၾကပါတယ္”...
(အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးျခင္း အမွတ္စဥ္-၄) “တရားမ၀င္တဲ့အခြန္ေတြေပးေဆာင္ေနရလည္း အလွဴအဒါန္းအတြက္ပဲလုိ ့ 
သတ္မွတ္ျပီး ေပးေဆာင္ၾကရတယ္ မထည့္လို ့မရဘူးဆိုရင္လည္း ရြာသားေတြက အလွဴထည့္သလိုပဲ သတ္မွတ္ျပီး 
ေပးေဆာင္ရတယ္ ငါတုိ႔က တရားမ၀င္သီးႏံပွင္ေတြစုိက္ပ် ိဳးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဘျဲဖစ္တယ္”.....(အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးျခင္း 
အမွတ္စဥ္-၇)

(၃.၁) ေဘာလံုးပဲြက်င္းပ၍ ေပးရေသာအခြန္
 ဟုိပုံးျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ေဘာလုံးပဲြက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိလည္း တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ျမင္ၾကရသည္။ 
အမ်ားစုသည္ ေနာင္ကားေက်းရြာတြင္က်င္းပသည္။ ထုိသုိ႔ေဘာလုံးပဲ ြက်င္းပခိ်န္တြင္ တစ္နွစ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္ 
ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားအတြင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံမ်ားမွ ပဲြက်င္းပရန္ ရံပုံေငြအခြန္ဟူ၍ တစ္အိမ္လွ်င္ က်ပ္ 
(၁၀၀၀) တစ္ေထာင္က်ပ္ မေပးမေနရ ေပးေဆာင္ရျခင္းမ်ားလည္းရိွသည္။ ေက်းရြာအုပ္စု ေဒသခံမ်ား၏ 
ရင္ဖြင့္ခ်က္အရ “အိမ္တုိင္းေပးရတယ္ မထည့္မေနရ ပုံမွန္ထည့္ရတယ္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါေပးေဆာင္ရတယ္ 
အဆင့္ဆင့္က ေကာက္ခုိင္းတယ္ ရ ြာသူၾကီးကုိေပးရတယ္ ေကာက္ခံသူကစာနဲ ့ေပးလာတယ္ ရ ြာသူ/
သားေတြကသြားပုိ႕ေပးရတယ္ ေကာက္ခံခ်န္ိကုိ ၃/၄ ရက္ေပးၿပီးေကာက္ခုိင္းတယ္ ရပ္ရြာဖြ ံၿဖိဳးေရးအတြက္ 
ဘာမွၿပန္လုပ္ေပးတာမရွဘိူး (၁၀) လပိုင္းႏွင့္(၆)လပိုင္းေတြမွာ အဲ ့ပြခဲြန္ကိုေကာက္ေလ့ရွတိယ္ အေၾကာင္းအရာကို 
စာျဖင့္ပုိ႕လာျပီးေကာက္ခံတယ္ ေဘာလုံးပြ ဲ ကန္တဲ့ လူထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ ကြ်န္မတုိ ့ရြာသားလည္းမပါဘူး ေဘာ
လုံးပြအဲခြန္ေပးေဆာင္ေနရတာၾကာျပီ ခန္႕မွန္းေခ်အရ(၁၀)နွစ္ေလာက္ရွ ိျပီ နွစ္တုိင္းေပးေဆာင္ရတယ္လာမယ့္
နွစ္ေတြမွာလည္းေပးေဆာင္ရဖုိ႕ရွတိယ္ ပုိက္ဆံေပးျပီးရင္ေျပစာမလည္းျပန္မေပးဘူး ေပါင္လင္းေက်းရြာအုပ္စုရဲ႕ 
တံဆိပ္တုံးေတာ့ပါတယ္ ေပါင္လင္းေက်းရြာအုပ္စုရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွႈးကေကာက္ခုိင္းတယ္ေနာင္ကားေဘာလုံးပြအဲခြန္
ကို မေပးသင့္ဘူးလို႕ထင္္တယ္။ ပြကဲရြာနဲ႕လည္းေ၀းတယ္ ပြသဲြားၾကည့္ရင္ ေရေတာင္အလကားေသာက္လို႕မရဘူး 
ပိုက္ဆံေပးထားေပမယ့္ ၀ယ္ျပီးေသာက္ရတယ္ေလ”.....(အုပ္စုဖြ ဲ ့ေဆြးေႏြးျခင္း အမွတ္စဥ္-၄)

(၃.၂) အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာအခြန္မ်ား
 အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာဟုဆုိရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ စား၀တ္ေနေရးမ်ားအတြက္ 
မိမိတုိ႔တပုိင္တႏိုင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾက လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေစ်းဆုိင္ဖြင့္ျခင္း၊ သီးပင္စားပင္ႏွင့္ ဆန္စပါးမ်ား 
စုိက္ပ် ိဳးျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သစ္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ဆန္စက္၊ ဆီစက္၊ ပဲြရုံ၊ သစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူသုံးကုန္အ မ် ိဳး
မ် ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း စသျဖင့္ ပါ၀င္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားအား အေျခခံ၍ ေဒသခံမ်ားမွ အဖဲြ႔အစည္းစည္း မ်ား၊ 
အာဏာပိုင္အသီးသီးမ်ားအား အခြန္အခႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးေဆာင္ေနရျခင္းမ်ားလည္း ေတြ႔ျမင္ၾက ရသည္။ 
“အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္တဲ့လူေတြ ဆန္စက္၊ ပဲြရံု၊ ဆီစက္ေတြကေတာ့ အခြန္ေဆာင္သြားရတယ္ 
ဘယ္လုိေကာက္လဲဆုိေတာ့ အျမတ္ေတာ္ခြန္က တစ္နွစ္တစ္နွစ္နည္းနည္းတက္တယ္ေပါေ့နာ္ ဆန္စက္ဆုိရင္ 
ဒီဘက္ကေတာ့ မရိွဘူး။ ပဲြရံုဆိုရင္ (၁၀၀၀၀၀ - ၁၅၀၀၀၀ - ၁၇၀၀၀၀ - ၁၈၀၀၀၀) ခန္ ့စသျဖင့္ ေပးေဆာင္ရသည္။ 
လက္ရွိ တစ္နွစ္တစ္နွစ္မွာ တက္သြားတယ္ ဆန္စက္ကေတာ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ အေသးစိတ္ေတာ့မသိေတာ့ဘူးေပါေ့နာ္ 
တစ္ႏွစ္တစ္ခါေကာက္တယ္ အျမတ္ေတာ္ခြန္ကို ဟိုပံုးမွာ သြားေဆာင္ရတယ္ အဲ့လိုေကာက္တာေတာ့ အခြန္ရံုးက 
ေျပစာလာေပးတယ္ ခ်လန္လာေပးတယ္ ခ်လန္လာေပးရင္သူတုိ႔က ဟုိပုံးမွာသြားေဆာင္ရတယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္္တုိင္ေတာ့ 
လာမေကာက္ဘူး သြားသြင္းရတယ္္ သြားရမွာပ်င္းရင္ ခ်လန္လာေပးတဲ့ခ်န္ိ တစ္ခါတည္းေဆာင္လည္းရတယ္ 
အမ်ားအားျဖင့္ ဟိုပံုးမွာသြားေဆာင္တာမ်ားတယ္ ငါတို႔သိတာကေတာ့ သူတို႔ေျပာတဲ့ ေငြျဖဴဆိုရင္ဆီစက္၊ ဆန္စက္၊ 
သားသတ္ရုံဆုိရင္ နုိိင္ငံေတာ္ကုိ တရား၀င္ေရာက္တယ္ တျခားဟာကေတာ့ မေရာက္ဘူးေပါ”့....(တစ္ဦးခ်င္းအင္တာ 
ဗ်ဴးအမွတ္စဥ္-၄)
 ႏိင္ုငံေတာ္သုိ ့စည္ပင္မွရေသာအခြန္အား ၄င္းတုိ ့၏၀န္ထမ္းလစာအေနျဖင့္ ျပန္လည္ အသုံးျပ ၾဳကသည္။ လက္ရွိ 
စည္ပင္ဥပေဒအရ လက္ခံရရွိေသာ စည္ပင္ခြန္မ်ားအတြင္းမွ ၀န္ထမ္းလစာမ်ားေပးျပီး ပုိလွ်ေံသာအခြန္ေငြမ်ားအားေဒသ 
တြင္းလမ္း၊ တံတား၊ ေရေျမာင္းမ်ားစသျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရသည္။ မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္းမွ 
တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးလုံးထီ၊ သစ္၊ ဘိန္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ဟူေသာ တရား၀င္ဥပေဒ ျပန္ဌာန္းထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း ျပႆနာတစုံတခုျဖစ္လာျပီး 
၄င္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိရာတြင္ လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္မ်ားေပး၍ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားအျဖစ္ဌာန
ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ အဖဲြ ႔အစည္းအသီးအသီးတုိ႔မွ ေကာက္ခံၾကသည္။ ထုိဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ ေကာက္ခံသူမ်ားက 
မည္သုိ႔မည္ ပုံျပန္လည္အသုံးျပဳသည္ဟု မည္သူတဦးမွ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရွိပါ။ ဟုိပုံးျမိဳ ့နယ္ရွိ မူးယစ္ေဆးသုံးဆြဲ၍ 
အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းခံရေသာ သူတစ္ဦး၏ မိသားစုဆီမွ ၾကားသိရေသာ စကားသံမ်ားမွာ “ အိပ္ကပ္ထမွဲာ 
ATS ေဆးျပား (၃) ျပားေတြ႔လုိ႔ မူးယစ္ေဆးသုံးစဲြသူအေနျဖင့္ ဖမ္းသြားတယ္ သူ႔ကုိဖမ္းတာကေတာ့ လိြဳင္လင္ျမိဳ႕ 
နယ္မွာေပါ ့ ဖမ္းဖမ္းခ်င္း ရဲသားတစ္ဦးက ဆီးစစ္တဲ့အခါ ဆီးမေအာင္ေအာင္လုပ္ေပးမယ္ ပုိက္ဆံ (၂၀၀၀၀၀၀) 
သိန္းႏွစ္ဆယ္ေပးလုိ႔ေျပာေတာ့ ကြ်န္မတုိ ့က မရိွရိွေအာင္ရွာျပီးေပးလုိက္တယ္ ဒါေပမဲ ့သူေျပာသလုိမျဖစ္လာဘူး 
သူ႔ ကုိဖမ္းသြားတယ္ ဆီးထမူဲးယစ္ေဆးသုံးတာေတြ႔တယ္ေပါ ့အဲ့ဒါနဲ႔ ကြ် န္မတုိ႔ကလည္း အဲ့ရသဲားက ကတိမတည္လုိ႔ 
မဖမ္းရေအာင္လုပ္ေပးမယ္ေျပာျပီး မလုပ္ေပးလို႔ အဲ့ပိုက္ဆံ (၂၀၀၀၀၀၀) သိန္းႏွစ္ဆယ္ကို ျပန္ေတာင္းတယ္ ဒါေပမဲ့ ph
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(၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန္းပဲျပန္ရတယ္ က်န္တဲ့ (၁၅၀၀၀၀၀) ဆယ့္ငါးသိန္းကုိျပန္မေပးဘူး လူကုိေထာင္ခ်တာပါပဲ 
အဲ့ပိုက္ဆံ (၁၅၀၀၀၀၀) ဆယ့္ငါးသိန္းကို သူဘာလုပ္ပစ္တာလဲ ကြ်န္မတို႔သိခ်င္တယ္ စိတ္လည္းဆိုးတယ္ ဒါေပမဲ့ 
ကြ်န္မတုိ႔ဘက္က ဘာမွမတတ္နုိင္ မလုပ္နုိင္ခဲ့ဘူး၊ လူလည္းေထာင္က်ျပီး ေဆးျပား (၃) ျပားနဲ႔ေထာင္ (၁၀) ႏွစ္ 
က်တယ္ေလ အဲ့လုိေထာင္က်ေတာ့ ကြ်န္မတို႔က သူ႔ကိုလစဥ္ေထာင္၀င္စာ သြားေတြ႔တယ္ အဲ့လိုသြားေတြ ့ျပန္ေတာ့ 
လည္း ပိုက္ဆံကကုန္တယ္ သူအထဲမွာပုိက္ဆံလုိအပ္လုိ႔ ေတာင္းတဲ့ခါေတြရိွတယ္ အဲ့လုိအခ်န္ိဆုိ ကြ်န္မတုိ႔က 
ပုိက္ဆံသြားေပးရတယ္ အဲ့လုိပုိက္ဆံေပးတဲ့ခါဆုိ (၁၀၀၀၀) တစ္ေသာင္းမွာ ရဲေတြက (၄၀၀၀) ေလးေထာင္ 
ႏုတ္ထားေသးတယ္ သူ႔လက္ထကုိဲ (၆၀၀၀) ေျခာက္ေထာင္ပျဲပန္ရတယ္ အဲ့ (၄၀၀၀) ေလးေထာင္ကုိ သူတုိ႔ဘာေၾကာင့္ 
နုတ္တာလဲ ဘာလုပ္တာလဲေတာ့မသိဘူး ကြ်န္မထင္တာကေတာ့ သူတုိ႔အိပ္ကပ္ထဲထည့္တယ္လို႔ပဲထင္တယ္”…..
(တစ္ဦးခ်င္းအင္တာဗ်ဴး အမွတ္စဥ္-၁၄) 

(၃.၃) စိုက္ပ် ိဳးေရးခြန္
 ေဒသတြင္းတြင္ ေျပာင္းႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ား စိုက္ပ် ိဳးျခင္း၊ ဆန္စပါးမ်ားစိုက္ပ် ိဳးျခင္း၊ ကဲြ်၊ ႏြားေမြးျမဴျခင္း၊ 
အခ် ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားမွာ ဘိန္းစုိက္ပ် ိဳးျခင္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားျပဳၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔တပုိင္တႏိုင္ 
စုိက္ပ် ိဳးေမြးျမဴေရးတြင္လည္း အခြန္အခမ်ားေပးေဆာင္ေနရေသာ အေျခေနမ်ားျဖင့္ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ 
ဘိန္းစိုက္ပ် ိဳးျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားရွာေဖြျခင္းနည္း လမ္းမဟုတ္သည္ကို ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သိရိွနား 
လည္ေနပါေသာ္လည္း မိမိတုိ႔၏ ေန႔စဥ္စား၀တ္ေနေရး ဖူလုံေရးအတြက္ အျခားေသာေကာက္ပသီဲးႏံမွ်ားထက္ ေရာင္းေစ်း 
ပုိမုိရရွိသည္ဟူေသာ လက္ေတြ႕အေတြ ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ မေကာင္းေသာ္လည္း စုိက္ပ် ိဳးေရာင္းခ်ေနၾကရပါသည္။ ထုိသုိ႔
ဘိန္းစုိက္ပ် ိဳးျခင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္း ေဒသအတြင္းရိွ လက္နက္ကုိင္သုိ႔ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔စုိက္ပ် ိဳးျခံ 
ဧကအလိုက္ (သုိ႔) ဘိန္းအထြက္ႏႈန္းေပၚမူတည္၍ (အဆီးမ်ားျခစ္ျပီးေသာ ဘိန္းသား (၁) ပိႆာ၊ ၂ ပိႆာ) စသျဖင့္ 
စိုက္ပ် ိဳးျခင္းအခြန္အခအေနျဖင့္ ေပးေဆာင္ရပါသည္။ ထိုသို႔ဘိန္းစိုက္ပ် ိဳးျခင္း အခြန္အခမ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂) 
ၾကမိ္ေပးေဆာင္ရေလရ့ိွၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထ ိဆန္စပါးစိုကပ္် ိဳးျခင္းအတြက ္ေဒသတြင္းရိွလက္နကက္ိုင္တပ္
ဖဲြ႕အား တစ္အိမ္လွ်င္ ဆန္အျပည္ (၄၀) ျဖင့္ေပးေဆာင္ေနရပါသည္။ ထိုသို႔ဆန္မ်ားအားလာေရာက္ ေကာက္ခံပါက 
မေကာက္ခံမိီွ ရြာမ်ားအတြင္းသို႔ စာမ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ေပးပို႔၍ ဆန္မ်ားစုေဆာင္းထားပါရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔လာေရာက္ယူမ
ည္ဟူေသာအေၾကာင္းစာအားပို႔ေဆာင္ေလ့ရိွပါသည္။ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ထုိသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား 
ေက်းရြာမ်ားမွ လက္ခံရရိွမႈမရိွၾကေသးပါ။ ဆန္မ်ားမေပးႏိုင္ပါက ေငြသားမ်ားေတာင္းယူမႈလည္းရိွပါသည္။ ထုိသုိ႔ 
ေငြသားေတာင္းယူရာတြင္ တစ္အိိမ္ကုိ (၁) ေသာင္းက်ပ္စီျဖင့္ေပးေဆာင္ၾကရပါသည္။ အေၾကာင္းၾကားစာျဖင့္ 
ပုိ႔ေဆာင္ျပီးေနာက္ ရြာမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္မ်ားအား ၄င္းတုိ႔သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလတြင္ေပးေဆာင္ျခင္းမရိွပါက 
၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ရြာမ်ားအတြင္းသို႔ေရာက္ရိွလာျပီး ဆန္မ်ားအား ေတာင္းယူေကာက္ခံပါသည္။ ေမာက္မယ္ျမိဳ႕နယ္၊ 
ဗန္းမက္ေက်းရြာတြင္ေနထုိင္ေသာ အသက္ (၅၅) ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ရြာသားတစ္ဦး၏ေျပားၾကားခ်က္အရ “အရင္ႏွစ္ထိရြာ 
မွာဆန္ကုိ လာေကာက္ခံတယ္။ ဒီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လာမေကာက္ေသးဘူး စာနဲ႔ပုိ႔လာျပီး ေကာက္ခံတယ္ 
အကယ၍္ မရရင္ကိယုတုိ္င္လာေတာင္းတယ ္လထူေုတြက သတူို႔ကိုေတာင္းပန္လုိ႔လည္းမရဘူး ေတာင္းသေလာက္ 
အၿပည့္အ၀ေပးေဆာင္ရတယ္။ ဆန္အပံုး (၁၀၀) ဆိုရင္ (၁) ပံုးေတာင္ေလွ်ာ့ခိုင္းလို႔မရဘူး” (တစ္ဦးခ်င္းအင္တာဗ်ဴး
အမွတ္စဥ္-၁၁)

 လိြဳ င္လင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ဘိန္းစုိက္ပ် ိဳးမႈမ်ားလည္းရွိေနဆပဲင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
ဘိန္းစုိက္ပ် ိဳးလွ်င္တစ္အိမ္ကုိ (၁၅၀၀၀၀)က်ပ္ စုိက္ပ် ိဳးအေကာက္အခြန္အျဖစ္ ေပးရပါသည္။ အျခားေသာ 
သီးပင္စားပင္ မ်ားစုိက္ပ် ိဳးျခင္းတြင္ မည္သည့္အေကာက္အခြန္မွ်ေပးေဆာင္ရန္မလုိပါေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရပါသည္။ 
လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘိန္းစုိက္ပ် ိဳးျခင္းအား ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ား သတိေပးေျပာၾကား 
ထားရွိျပီးျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားၾကားသိထားပါသည္။ အေကာက္အခြန္တြင္ ေငြသားေကာက္ခံျခင္းသည္ ပမာဏမ်ား 
လာသည္။ ေဒသတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ် ိဳးျခင္းေၾကာင့္ေပးေဆာင္လာရေသာ အခြန္သက္တမ္းမွာ နွစ္ေပါင္း (၁၆) နွစ္ခန္႔ 
ပင္ ရိွလာခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ် ိဳးျခင္းသည္ လူသားမ် ိဳးႏြယ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းကိုအားေပးေသာအရာတခုျဖစ္သည္
ဟူ၍လည္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔ဘိန္းစုိက္ပ် ိဳးျခင္းေၾကာင့္ေပးေဆာင္ရေသာအ
ခြန္မ်ားအား ရပ္ရြာထအဲတြင္း၌လုိအပ္ေသာ လမ္း၊ တံတားျပန္လုပ္ေပးေစခ်င္မိေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔လုပ္ေပးရန္အတြက္ 
အခြန္ေကာက္သူမ်ားမွ အခြန္မ်ားလာေကာက္ခ်န္ိတြင္ ကတိက၀တ္ေပးသြားျပီး ဘာမွ်ျပန္လုပ္ေပးျခင္းမရွိ ဟူ၍လည္း 
ရိွပါသည္။

(၃.၄) သစ္လုပ္ငန္းခြန္
 ေမာက္မယ္ျမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာပုိင္သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္းဟူ၍ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ 
ေရွးအစဥ္အဆက္ကပင္ ရိွခဲ့ပါသည္။ ထုိသစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္းအား ေဒသတြင္းရိွ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕မွ ရြာ
သားမ်ားကုိယ္စားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးပါမည္ဟူေသာ ကတိစကားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔လက္၀ယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ
ရွာက္မႈထားရိွပါသည္။ ထိုသစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္းအတြင္းရိွသစ္မ်ားအား ရြာသူရြာသားမ်ားမွ လိုအပ္ပါက ၄င္းတို႔ထံခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ေတာင္းျပီး ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ရရိွၿပီးမွသာလွ်င္ ခုတ္ယူပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။ ထုိသုိ႔သစ္ခုတ္ရာတြင္ ခုတ္သူမွ ေဒသ
တြင္းရိွလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႔အား အခြန္ေပးေဆာင္ရျပီး အခြန္ေျပစာအေနျဖင့္ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
လက္ခံရရိွျခင္းေတာ့မရိွပါ။ ထုိသစ္မ်ားအား ေက်းရြာဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္အသုံးျပဳခြင့္ေပးပါသည္ဟူ
၍လည္း ၄င္းတုိ႔မွ ေျပာၾကားထားပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ တပ္ဖဲြ႔မွ ထုိသစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္းရိွ သစ္မ်ားအား မိမိတုိ႔အလုိ 
ရိွသလုိအသုံးျပဳေနၾကျပီး ေဒသခံေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမွ ၀င္ေရာက္ေျပာဆုိ 
စြက္ဖက္ပုိင္ခြင့္မရိွပါဟူ၍လည္း ေဒသခံမ်ားဆီမွ သိရိွခဲ့ရပါသည္။ ေဒသခံရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ တပ္ဖဲြ ႔ထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ရယူၿပီး  သစ္မ်ားခုတ္လဲခွဲေ့သာ္လည္းအၿပစ္ေပးခံရျခင္းမ်ားရွိခဲ့ဖူးပါေသးသည္။ ထုိခုတ္လဲခွဲ့ေသာ 
သစ္မ်ားအား ၄င္းရြာသားမ်ားမွ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈျပဳလုပ္သည္ဟူေသာ ျပစ္မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေၾကး က်ပ္သိန္း(၁၆၀) 
အားတပ္ဖဲြ႕သုိ႔ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္လည္းရွိသည္။ ရြာသားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တပ္ဖဲြ႕မွ ရြာသားမ်ားအား တစ္ၾကိ
မ္ေလာက္ပင္သတိေပးသင့္မႈေတာ့ ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔သတိေပးမႈပင္မလုပ္နုိင္ခဲ့ပ ဲက်ပ္သိန္း (၁၆၀) 
အားေတာင္းခံေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရပါေသာ္လည္း 
အင္အားမမ်ွေသာသူႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္၍ မႏိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ အလားတူ ရြာသားတစ္ဦးမွဆိုင္ကယ္ျဖင့္ သစ္ဘားတံုးတစ္တံုး 
သယ္ယူခဲ့ေသာၾကာင့္အခဒဏ္ေၾကး က်ပ္ (၅၀၀၀၀) ေသာင္း ေပးေဆာင္ရျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ေက်းရြာသစ္ေတာ
ၾကိဳး၀ိုင္းရိွသစ္မ်ားအားခုတ္ယူရာတြင္ သစ္ခုတ္ခ်နိ္အား ၀ါတြင္းကာလ၌ခုတ္ယူရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ထားရိွမႈ ရိွသည္။ 
ထုိကာလတြင္မဟုတ္ပဲ ၀ါတြင္းေက်ာ္လြန္၍ ရြာသားတစ္ဦးမွ သစ္ခုတ္မိေသာေၾကာင့္ ႏြားထီးတစ္ ေကာင္အား 
တပ္ဖဲြ႔သုိ႔ျပစ္ဒဏ္ေက်းအေနျဖင့္ ေပးခဲရ့ပါသည္။ ရြာသားမ်ား၏အျမင္မွာ ထုိသစ္ေတာ၀ုိင္းအား ရြာသားမ်ားကပုိင္ဆုိင္ 
ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္မရိွဘဲ တပ္ဖဲြ႔မွ စိုးမိုး 
ခ်ယ္လွယ္ေနျပီး တပ္ဖဲြ႔မွ ဆႏၵရိွသလုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ သစ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါကလည္း တပ္ဖဲြ႔ကိုသာေရာင္းခ်ရျပီး ပြန္ေခ်ာင္းအေက်ာ္ကို သယ္သူေရာင္းခ်ပိုင္ 
ခြင့္မ်ားမရိွပါ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ပုိင္းတြင္ ရြာသားတစ္ဦးမွ သစ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔တပ္ဖဲြ႔ 
အား ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ထုိရြာသားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျပဳမည့္ သစ္ကားအား 
၄င္းတို႔စခန္း သို႔ဖမ္းယူသိမ္းဆည္းသြားခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္းသစ္မ်ား သယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ျခင္းအတြက္ 
တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ (၁) သိန္းႏွင့္ သစ္မာမ်ား သယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္(၅) 
သိန္းအား တပ္ဖဲြ႔အားေကြ်းေမြးရန္အတြက္ အခြန္အေနျဖင့္ေကာက္ခံမႈမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ အေကာက္အခြန္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား အသိပညာ ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္းႏွင့္ အတူ ေဒသတြင္း၌ ရိွကုန္ၾကေသာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ 
တပ္ဖဲြ႔မ်ားအား ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခ၊ မေပးေဆာင္ေသာ အခြန္အခမ်ားဟူ၍ 
စဥ္းစားေတြးေတာခ်န္ိပင္လွ်င္ မရရိွၾကပဲ ေခါင္းစဥ္အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ အေကာက္အခြန္၊ အခေၾကးေငြ၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ား 
ေပးေဆာင္ေနရျခင္း ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းေနရေသာ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံမ်ား၏ ဘ၀ျဖစ္သည္။

 ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္တြင္သစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဌာနဆုိင္ရာအေနျဖင့္ သစ္ေတာ၊ ရဲ၊ စ.ရ.ဖ စသျဖင့္ တုိ႔ထံတြင္ 
အဓိကသစ္ခြန္ေဆာင္ရသည္။ သစ္ေတာဌာနႏွင့္ပတ္သက္၍ သစ္ခြန္ေဆာင္ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔ဌာနအတြင္းတြင္ပင္ 
အရာရိွအတြက္၊ လက္ေအာက္ငယ္သားအတြက္ဟူ၍ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ေကာက္ခံရရိွထားေသာ အခြန္မ်ားအားျပန္ 
လည္ခဲ ြတမ္းခ်ျခင္းမ်ား၊ ရဲဌာနတြင္လည္း နယ္ထိန္းအတြက္၊ စခန္းမွဴးေၾကး၊ ျမိ ဳ႕နယ္ေၾကးအစရိွသျဖင့္ 
သစ္ခြန္မ်ား ေပး ေဆာင္ရျခင္းမ် ိဳးရိွသည္။ စ.ရ.ဖ မ်ားအေနျဖင့္ သစ္ကားၾကီးမ်ားၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ျဖတ္သန္းသြား
လာျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္သုိ႔သစ္တင္လာေသာကားမ်ား၊ ပြန္းေခ်ာင္းအေရွ႕ဘက္မွဆီဆုိင္ျမိဳ႕ထဲ
ကုိ ျဖတ္၍ သစ္မ်ားတင္ေဆာင္လာေသာ ကားမ်ားမွ အခြန္မ်ားေကာက္ခံသည္။ အေသးစားလုပ္ငန္းအေနျဖင့့္
တစ္နုိင္္တစ္ ပုိင္ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၊ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ သစ္မ်ားသယ္ေဆာင္ရာတြင္ေတာ့အခြန္မ်ားမေပးေဆာ
င္ရပါ။ တစ္ခါတစ္ရံမွသာေပးေဆာင္ရျခင္းရိွသည္။ ေထာ္လာဂ်မီ်ားျဖင့္ သစ္သယ္ေဆာင္ပါက အခြန္ပမာဏ 
အနည္းေတာ့ေပးေဆာင္ ရပါသည္။ သစ္ခြန္ေကာက္ခံသူမ်ား အဓိကကသစ္ခြန္ေကာက္ေသာ သူမ်ားမွာ သစ္ (၁) 
တန္ႏွင့္ အထက္ သယ္ေဆာင္ လာေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ သစ္ (၄) တန္ (၅) တန္ခန္႔ သယ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ 
(၆၀၀၀၀၀) သိန္း၊ (၇၀၀၀၀၀)သိန္း၀န္းက်င္ခန္ ႔ႏ ွ င့္ (၁) တန္ (၂) တန္ သယ္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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(၁၀၀၀၀၀) သိန္း (၁၅၀၀၀၀) သိန္းခဲြက်ပ္ခန္႔ သစ္ခြန္ေပးေဆာင္ရသည္။ သစ္မ်ားသယ္ေဆာင္ရာလမ္းတြင္ 
သစ္ခြန္ေပးေဆာင္ရေသာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္း အမ် ိဳးမ် ိဳးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္အသီးသီးတို႔ရိွၾကသည္။ 
၄င္းတုိ႔ထဲတြင္ တပ္မေတာ္၊ ရဲ၊ စ.ရ.ဖ၊ ျမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းအမ် ိဳးမ် ိဳးတုိ႔ပါ၀င္
သည္။ ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ “တစ္ခ် ိဳ႕သစ္အမ် ိဳးအစားေတြဆုိလွ်င္ နုိင္ငံရဲ႕မူလအခြင့္အေရးမွာ 
ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းဆုိတာရိွတယ္ေလ ဒါသူတုိ႔ လက္ရိွအေျခအေနေတာ့ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းဆုိျပီးေျပာတယ္ 
တကယ္တမ္းကေတာ့ ျပည္သူနဲ႔မဆုိင္သလုိဘေဲလ အမွန္ကျပည္သူကာကြယ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္ အခုကကာကြယ္လုိ႔မရဘူး 
အခုက ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းကအခြင့္ထူးခံလူတန္းစားပစၥည္းလုိမ် ိဳးျဖစ္ေနတယ္ ရဲ၊ စစ္သားကုိေပးနုိင္တဲ့လူက 
သူတုိ႔အလုပ္အဆင္ေျပတယ္ အခြင့္အေရးရတဲ့လူကလည္းသူတုိ႔စီးပြားေရးအဆင္ေျပတယ္ နုိင္ငံေတာ္အက် ိဳး 
ေတာ့မျဖစ္ဘူးေပါ ့အခြင့္အေရးသမားကေတာ့ အခြင့္အေရးရသြားတာေပါသ့စ္ဆုိရင္ အဆင့္အမ်ားၾကီးရိွတယ္ 
ရရိွ သည့္အခြန္အမ် ိဳးအစားဆိုရင္ တရားမ၀င္နဲ႔၊ တရား၀င္မွာ တရား၀င္က ငါတို႔အကုန္မသိဘူးေပါေ့နာ္ အဲ့တာကို 
နိုင္ငံ ေတာ္ကဘဲသိနိုင္မယ္ေပါေ့နာ္ (GDP) ေဒသထြက္ကုန္ၾကမ္းေတြအတြက္ အခြန္ကို ဘယ္လိုတြက္တာေတြက 
သူတုိ႔မွဘသိဲမယ္ေပါ ့လက္ရွိ အခြန္စနစ္ကို္ အားရမႈမရွိဘူး လမ္းေၾကာင္းလည္းမမွန္ဘူး လမ္းေၾကာင္းမမွန္ဘူးဆုိတာ 
ခြင့္ျပဳသင့္ခြင့္ျပဳထုိက္တာလည္း ခြင့္မျပဳဘူး တရား၀င္မခြင့္ျပဳဘူး တရားမ၀င္ေတာ့ခြင့္ျပဳတယ္ဆုိေတာ့ တရားမ၀င္တဲ့ 
ဟာက အခြန္ေဆာင္ရတာထက္ေတာင္ပုိေသးတယ္ အခြန္ကုိ ရုံးမွာသြားမေဆာင္ရရုံတမယ္ဘ ဲဒါေပမယ့္ေဆာင္ရတဲ့ 
ႏႈန္းထားကတရား၀င္ထက္ေတာင္ေက်ာ္ေသးတယ္ အဲ့ဒီဟာေတြက ၾကားထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားေတြမွာဘဲ 
ေပ်ာက္သြားတာေပါ ့”…..(တစ္ဦးခ်င္းအင္တာဗ်ဴး အမွတ္စဥ္-၁)

(၄) အခြန္ေတြကိုဘယ္သူကလာေကာက္တာလဲ ဘယ္လိုနည္းမ် ိဳးျဖင့္ေကာက္ၾကတာလဲ
 ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ အခ် ိဳ႕ေသာ NCA လက္မွတ္ထုိးထားျပီးေသာ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ား၊ 
PNLA၊  RCSS ၊ တပ္မေတာ္၊ ရဲမ်ား၊ သစ္ေတာ၊ စ.ရ.ဖ မ်ားကအေၾကာင္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ အေကာက္အခြန္မ်ားေ
ကာက္ခံေနၾကပါသည္။ ထုိသုိ ့အေကာက္အခြန္မ်ားေကာက္ယူရာတြင္ ဆန္မ်ားေတာင္းျခင္း၊ ေငြသားမ်ားအား 
တစ္အိမ္လွ်င္ ေငြပမာဏ မည္၍မည္မွ်ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေကာက္ခံျခင္း စသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား 
ေကာက္ယူေနၾကပါသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္က် ိဳးေၾကာင္းစီေလ်ာ္မႈမရိွပဲ အေကာက္အခြန္မ်ားေက်းရြာမ်ားအတြင္း

သုိ႔ ေကာက္ယူေတာင္းျခင္းမ်ားလည္း ရိွသည္။ ေက်းရြာ ရြာသူၾကီးမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ေကာက္ခံခုိင္းျခင္းမ်ားလည္း
က်င့္သုံးေနၾကပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔အတင္း အဓမၼအေကာက္အခြန္မ်ားအား ေဒသခံမ်ားေပးေဆာင္လာရသည္မွာ 
ယခင္ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ကတည္းက ပင္ျဖစ္သည္။ ေကာက္ယူလာေသာ ေငြပမာဏမ်ားႏွင့္ ၾကိမ္ႏႈန္းသည္ 
ယခင္ကထက္ ေလ်ာ့က်မႈမ်ားရိွလာပါေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားမႏွစ္ျမိဳ ့ၾကဟူ၍လည္း
သုေတသနေကာက္ယူစဥ္ခ်နိ္ခါတြင္ ၾကားသိခဲ့ရ သည္။ ရြာ၀င္ဂိတ္မ်ား၊ ျမိဳ႕၀င္ဂိတ္မ်ားတြင္ေကာက္ခံလ်က္ရိွေသာ 
ဘီးခြန္မွလဲြျပီး အျခားေသာမည္သည့္ အေကာက္ အခြန္အမ် ိဳးအစားမွ ေျပစာမ်ားေပးျခင္း၊ ျဖတ္ပုိင္းမ်ားေပးျခင္း မရွိပါ။ 
အၿခားေသာလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာတြင္းသုိ႔အေကာက္အခြန္မ်ား လာေရာက္ေကာက္ယူခ်န္ိမတုိင္ 
မီွတြင္ အခြန္ေကာက္ရန္ရိွသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းၾကားစာသည္ရြာတြင္းသို႔ပို႔ေဆာင္လာျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္
တိုက္ရိုက္လာေရာက္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားလည္းရိွေနသည္။ တပ္ဖဲြ႔မ်ားမွ ေကာက္ယူရန္ ေတာင္းထားေသာအခ်နိ္တြင္ 
ေက်းရြာမ်ားမွ တပ္ဖဲြ ႔မ်ားအားေပးအပ္ရန္ အေကာက္အခြန္မ်ား အဆင္သင့္မၿဖစ္ေသးပါက၊ ၄င္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ 
ရုတ္တရက္လာေရာက္ေကာက္ခံခ်န္ိတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ေငြသားမ်ား အဆင္သင့္မရိွပါက 
ေငြသားမ်ားရိွေနေသာလူမ်ားဆီမွ ကနဦးေခ်းငွားယူျခင္းျဖင့္ တပ္ဖဲြ ႔မ်ားေကာက္ခံေသာ အေကာက္အခြန္မ်ား 
ေပးရပါသည္။ ထုိသုိ႔ေပးျပီးေနာက္မွသာလွ်င္ ေက်းရြာအတြင္းလူထုအစည္းေ၀းတဖန္ျပန္လုပ္၍ေေဒသခံအခ်င္း ခ်င္း 
ၿပန္လည္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍ ကနဦးေခ်းငွားယူထားေသာ ေငြသားအေၾကြးမ်ားအား ေခ်းငွားထားေပးေသာ သူမ်ားထံသုိ႔ 
ျပန္ဆပ္ရျခင္းမ်ားလည္းရိွသည္။ ရြာေနဓေလ့မ်ားအရ ခြက္ပံုးအရက္ဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းလည္းရိွၾကပါသည္။ ထိုသို႔ 
အရက္ေရာင္းျခင္းအတြက္လည္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားအား အခြန္ေဆာင္ရပါသည္။ ထိုအရက္ခြန္အား (၃) ၾကိမ္ 
တုိင္တုိင္ တပ္ဖဲြ႔မ်ားေတာင္း၍ ေရာင္းသူမွမေပးႏိုင္ပါက တစ္ရြာလုံးအား ေခၚယူသတိေပးျခင္းမ်ားလည္းရိွသည္။ 
သုိ႔ျဖစ္ တုိင္ေအာင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေက်နပ္မႈအနည္းငယ္ရွိၾကသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ထုိအရက္ေရာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္မ်ားအား ေကာက္ယူသူ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ေက်းရြာဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
အနည္းငယ္ၿပန္လည္အသုံးျပဳေပးသည္ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲ ြ ႔မ ွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂) ၾကိမ္ 
သီတင္းကၽြတ္နွင့္ ကဆုန္လမ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားရိွသည္။ ထိုအခြန္တြင္ ဆိုင္ခြန္၊ စက္ပိုင္ဆုိင္ျခင္းအခြန္၊ 
ကားပိုင္ဆုိင္ျခင္းအခြန္ မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အေသးစားစီးပြားေရးလပု္ငန္းႏွင့္ပတ္သက၍္ ဆန္ၾကတ္ိစကပ္ိုင္ဆိငု္ေသာ 
သူမ်ားမွ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔အား တစ္နွစ္လွ်င္ဆန္ (၂) ပုံးေပးေဆာင္ေနရပါသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔အား လုပ္ကိုင္သူတိုင္းမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ဆန္္အၿပည္ (၄၀) ေပးေဆာင္ရပါသည္။ 
ရံဖန္ရံခါတြင္ ဆန္အပါအ၀င္ ေငြသားအေနျဖင့္တစ္အိိမ္လွ်င္ က်ပ္ (၁) ေသာင္း ေပးေဆာင္ရျခင္းမ် ိဳးလည္း ရွိပါသည္။ 
ထုိသုိ ့အေကာက္အခြန္မ်ားေကာက္ခံရာတြင္ ရြာသူၾကီးမရိွေသာေက်းရြာမ်ားအား ေက်းရြာရြာသူၾကီးအားေရြးခ်ယ္
ခန္႔အပ္ေပးၿပီး ထုိေရြးခ်ယ္ထားေသာရြာသူၾကီးအားအခြန္ေကာက္ခံခုိင္းျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဇယားမ်ားျပဳလုပ္ေပး 
ျခင္း မ်ားနည္းလမ္းျဖင့္လည္းအသုံးျပဳေကာက္ခံၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔တပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ေကာက္ေသာအေကာက္အခြန္မ်ား
မထည့္ေသာ သူမ်ားအားဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ ထိုသို႔ဖမ္းဆီးခံရျခင္းေၾကာင့္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္
၄င္းတို႔ေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာမွ အျခားေက်းရြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္းမ်ားလည္း ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ဖမ္းဆီးျခင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရရိွထားေသာသူအား သက္ဆုိင္သူမ်ား မိသားစု၀င္မ်ားမွ ေငြက်ပ္ (၁၅) သိန္း 
(သုိ႔) (၁၇) သိန္းျဖင့္ ျပန္လည္္ေရြးၾကရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ျပန္ေပးဆဲြမႈဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားအားလည္း ေဒသခံမ်ား 
ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါေသးသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ဆန္မ်ားလာေရာက္ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ရွိေနျပီး ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ လက္ခံရရိွျခင္းမ်ားမရိွေသးေသာ္ျငားလည္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ 
စိုးရံြ႕မႈမ်ားရိွေနေသးသည္။
 ေမာက္မယ္ျမိဳ႕နယ္ေဒသခံ လူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ “သူတုိ႔အခြန္လာေကာက္လွ်င္ လူထုေတြက 
ဘယ္လုိေတာင္းပန္ ေတာင္းပန္ ေတာင္းပန္လုိ႔မရဘူး ေတာင္းသေလာက္ အၿပည့္အ၀ေပးေဆာင္ရတယ္ အထက္ကုိ 
တုိင္ၾကားဖူးေပမယ့္ အစုိးရက အေလးမထားခဲ့ဘူး စစ္ေၾကာင္းရွိလုိ႕ အထက္ကုိတုိင္ၾကားရင္၊ ဗမာေတြစစ္လာတုိက္ရင္ 
ရြာသူ/သားကုိ သတ္ပစ္မယ္လုိ ့ၿခိမ္းေၿခာက္ခံခဲ့ရတယ္ ဘယ္စစ္တပ္မွ အခြန္မေကာက္သင့္ဘူးလုိ႔ထင္တယ္”…..
(တစ္ဦးခ်င္းအင္တာဗ်ဴး အမွတ္စဥ္-၁၁)

 လိြဳ င္လင္ျမိဳ႕နယ္ ရွိေဒသခံမ်ား၏ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္းက႑တြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရြာ 
ထဲမွာလည္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြကုိ တစ္ၾကိမ္ကုိ (၄၀၀၀၀) ေလးေသာင္း (၅၀၀၀၀) ငါးသာင္းေပးေဆာင္ရ တယ္ 
(ဥပမာ-ဓါတ္ဆီဖိုး၊ ဖိနပ္ဖိုး၊ မိုးကာဖိုး၊ ယာမားဖိုး ေတြေပးေဆာင္ရတယ္။ တစ္ခါေတာင္းလွ်င္ (၅၀၀၀၀)ငါးေသာင္း 
(၁၀၀၀၀၀) တစ္သိန္း ေပးရတယ္။ ေလွ်ာ့ေကာက္ေပးပါလို႔ေျပာလည္းမရဘူး တစ္ခါတစ္ေလ (၁၀) ခါမွာ (၂) ခါေ
လာက္ပေဲလွ်ာ့ေပးတယ္တစ္ရြာလုံးေပးေဆာင္ရတယ္ လာေကာက္သည့္လူေတြက စစ္သားေတြျဖစ္တယ္ တစ္အိမ္ကုိ 
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ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၁) သိန္းေပးရတယ္ အကယ္၍ အခြန္မေပးေဆာင္ရင္ ေထာင္္ဒဏ္ခ်မွတ္မယ္လုိ႔ ရြာသားေတြကုိ 
ျခိမ္းေျခာက္တယ္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးလုိ႔အေၾကာင္းျပျပီးမွ အခြန္ေကာက္ေလ့ရိွတယ္ သီးႏံွဖူးပြင့္ခ်န္ိမွာ 
အခြန္လာေကာက္ေလ့ရိွၾကတယ္ ဘုိးေဘးစဥ္ဆက္ကတည္းက အဲ့ဒီအခြန္ေပးေဆာင္ေနရတယ္ ယခုေနာက္ပုိင္း 
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၾကေတာ့ နည္းနည္းေလ်ာ့က်လာတယ္ ၄-၅ နွစ္အတြင္းမွာဘ ဲအခြန္ေကာက္မႈေတြ နည္းနည္းျငိမ္သက္ 
သြားတယ္ ေကာက္ျပီးသားအခြန္ေတြကုိ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျပန္လုပ္ေပးတာမရိွဘူး) (အုပ္စုဖဲြ ႔ဆြးေႏြးျခင္း 
အမွတ္စဥ္-၄)

(၅) အခြန္မ်ားကို ဘာအတြက္ ျပန္ျပီးအသံုးျပဳတာလဲ
 ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အခြန္မ်ားအား မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္ အတြက္ျပန္ လည္အသုံးျပဳသည္ကုိ 
မသိရိွရပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေကာက္ျပီးေသာအခြန္မ်ားအား မည္သို႔မည္ပံုအသံုးျပဳ လုိက္သည္ဆိုေသာ 
အေၾကာင္းအား ရွင္းျပျခင္းလည္း မျပဳဖူးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ် ိဳး 
လည္းမျမင္ရပါဟူ၍ ေျပာၾကားၾကသည္။ လိြဳ င္လင္ျမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ားေတြ႔ၾကံဳမႈအရ အခြန္ေပးေဆာင္လာရေသာသက္ 
တမ္းသည္ (၁၀) ႏွစ္ခန္႔ ရိွေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာက္ထားျပီးျဖစ္ေသာ အခြန္မ်ားအား ရပ္ရြာဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အတြက္ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ် ိဳးမရိွသည့္အျပင္ ေကာက္ခံရရိွလိုက္ေသာ အခြန္ေငြမ်ားအား စာရင္းရွင္း 
တမ္းမ်ားအားေဒသခံမ်ားထံသုိ႔ ျပန္လည္မွ်ေ၀အသိေပးျခင္းမ် ိဳးမ်ားလည္းမရိွဖူးေသးဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း 
လာေရာက္ေကာက္ခံေသာ အခြန္ေငြမ်ားသည္ ေကာက္ခံသူမ်ားလက္တြင္းထံသုိ႔ေရာက္သြားျပီးမည္သုိ႔ အသုံးျပဳသည္ 
မည္သည့္အတြက္သုံးလိုက္သည္ဆုိသည္မ်ားအား သိခ်င္ေသာ္ျငားလည္း မသိႏိုင္ၾကပါ။ ထုိ႔အျပင္ ေက်းရြာတြင္းလာ 
ေရာက္အခြန္ေကာက္ျပီး အခြန္ေျပစာ၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လည္းျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမ် ိဳး မၾကံဳဖူးၾကပါ။ ေက်းရြာတြင္း 
လာေရာက္ေကာက္ေသာအခြန္မ်ား ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေပးေသးေသာေၾကာင့္ 
အခြန္မ်ားလာေရာက္ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ တရားမွ်တမႈမရွိဟူ၍ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ခံစားသိျမင္ၾကရပါသည္။ လမ္း၊ 
မီး၊ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ဟုအမည္တပ္ကာ ေဒသတြင္းေကာက္ခံေနၾကေသာ ေကာက္ျပီးသား 
အခြန္မ်ားအား ေဒသတြင္းေနထုိင္ၾကေသာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားအား ျပန္လည္စာရင္းရွင္းတမ္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ား 
မရိွေသးေသာေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ေပးပါရန္လည္း လုိလားၾကပါသည္။ “အခြန္ေပးေဆာင္လာရတာ (၁၀) ႏွစ္ရိွၿပီ 
ေကာက္ျပီးသားအခြန္ေတြကုိ ရပ္ရြာဖံြ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ျပန္မလုပ္ေပးၾကဘူး စာရင္းရွင္းတမ္းျပန္မလုပ္ေပးပါဘူး 
အခြန္ေတြသူတုိ႔ဆီေရာက္သြားတာနဲ႔ ဘာလုပ္လုိက္ၾကတာလဆုိဲတာ မသိႏိင္ုဘူး အခြန္ေကာက္ျပီးေတာ့ အခြန္ေျပစာ 
စာရြက္စာတမ္းတုိ႔လည္းမေပးပါဘူး ၀င္ေငြန ့ဲထြက္ေငြမမွ်ပါဘူး ထြက္ေငြကမ်ားတယ္ မိသားစု၀င္ေငြကနည္းတယ္”.....
(အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးျခင္း အမွတ္စဥ္-၄)

(၆) အေကာက္အခြနႏ္ွင့္ပတ္သက္၍ ၾကံဳေတြ ့ေနရေသာစီးပြားေရး၊ ပညာေရးအေျခအေန
 “စီးပြားေရးလုပ္တာကေတာ့ တစ္နွစ္အရေပါေ့နာ္ တြက္လိုက္ရင္ ပွ်မ္းမွ်ဆုိရင္ တစ္လကုိ တစ္သိန္းခဲြက်ာ္ေက်ာ္ 
ႏွစ္သိန္း၀န္းက်င္ေပါေ့နာ္။ အမ်ားဆုံးကေတာ့ အဲ့ေလာက္လုိ႔ေျပာလုိက္ေပါေ့နာ္” (တစ္ဦးခ်င္းအင္တာဗ်ဴး အမွတ္စဥ္-၁)

 ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ခ်န္ိ အုပ္စုဖဲြ ႔ေဆြးေႏြးရာ၌ ေဒသခံမ်ားေန ့တဓူ၀ၾကံဳၾကိဳက္ေနရသည္မွာ 
၀င္ေငြက နည္းျပီး ထြက္ေငြကမ်ားေနရေသာအေျခအေနမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ေမာက္မယ္ျမိဳ႕နယ္ေဒသခံတစ္ဦး၏ 
ရင္ဖြင့္စကားမွာ “အခြန္မ်ားေပးေဆာင္ရလုိ႔ စား၀တ္ေနေရးထိခုိက္တာရိွတယ္ တစ္ေန႔လုပ္ တစ္ေန႔စားဆုိရင္ 
ပုိထိခုိက္တယ္၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ ကုိက္ညီမႈမရိွဘူး အခ် ိဳ႕က ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကုိင္ေနတာေၾကာင့္ 
ျဖစ္တယ္ အခြန္ေပးလိုက္ရလို႔မိသား စုအတြင္းမွာ အခက္ခဲရိွတယ္ (ဥပမာ - အိမ္တစ္အိမ္က ဆန္တစ္ျပည္ပဲရိွရင္ 
အကုန္ထည့္လိုက္ရလို႔စား၀တ္ေနေရး ထိခိုက္၊ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈရွိတယ္ေလ) အခြန္ကိုၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးေကာက္လို႔ 
ပညာေရးထခိိုကမ္ႈရိွတယ္ လကန္ကက္ိငု္တပ္ဖြဲ႔က ဆန္ေတာင္းတဲ့အတြက ္တစ္ခ် ိုဳ႕ဆင္းရဲတဲ ့မသိားစဆုိရုင္ စား၀တ္ 
ေနေရးထိခိုက္မႈရိွတယ္”.....(အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးျခင္း အမွတ္စဥ္-၈၊ ၉)

 သုေတသနျပဳလုပ္ရာ ျမိဳ႕နယ္ (၅) ျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ပညာေရးအတြက္ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပး ေသာ 
အသုံးစရိတ္မွာ အားနည္းေနေသးသည္ကုိလည္းေတြ႔ရသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ရာတြင္ေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ားထံမွေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားျပဳလုပ္၍မရဟု မည္သုိ႔ပင္ ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ္ျငားလည္း  
၎တုိ႔ဘက္မွ လုံလုံေလာက္ေလာက္ေထာက္ပ့ံျခင္းမ် ိဳးမရိ ွေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ 
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအတြက္ စသျဖင့္ အေၾကာင္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားရိွေနေသးသည္။ 
ဆရာကန္ေတာ့ေၾကးမ်ား၊ ေက်ာင္းဆုေပးပြဲအတြက္မ်ား၊ (၉) တန္း (၁၀) တန္းမ်ားအတြက္ ညဂုိက္ေၾကးမ်ား စသျဖင့္ 
ေပးေဆာင္ေနရသည္။ ဟုိပုံးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ (၉) တန္းႏွင့္ (၁၀) တန္း 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားေအာင္ခ်က္ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် ေလ်ာ့နည္းတထက္ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ 
ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ေက်ာင္းဆင္းျပီး ညေန (၆) နာရီခန္႔မွစ၍ 
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ညဂုိက္ဟူ၍ ေက်ာင္းတြင္ညအိပ္စာသင္ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းရိွသည္။ ထုိသုိ႔ညဂုိက္ 
အတြက္ အခေၾကးေငြမ်ားလည္း ေက်ာင္းသား၊ သူတစ္ဦးလွ်င္ (၃၀၀၀၀) ေသာင္းခန္႔ ေကာက္ခံၾကသည္။  အခ် ိဳ႕ေသာ 
ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆရာ/မမ်ားအားရပ္ရြာမွ ေစတနာ သဒၵါတရားရိွေသာအေနျဖင့္ ဆနမ္်ား၊ ဆမီ်ားေထာက္ပံေ့ပးျခင္း 
မ် ိဳးမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။

(၇) အေကာက္အခြန္ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ ့အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
 “အခြန္လာေကာက္ရင္သူတို ့ေတာင္းသေလာက္ အၿပည့္ေပးရတယ္ (၂) သိန္း အမ်ားဆုံး ေကာက္ခံခဲ့ဖူးတယ္ 
ေငြမေပးရင္ဆန္ေပးရတယ္မေပးေဆာင္ရင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးတယ္ေလ ရြာသူၾကီး ရြာသားေတြကုိလုိက္ဖမ္းဆီးျပီး 
အိမ္ေထာင္ဦးစီးရြာသူ/သားမ်ား အလုပ္ရႈပ္တဲ့ အခ်နိ္နဲ႔သူတို႔ပိုက္ဆံကုန္တဲ့အခ်နိ္မွာ လာေကာက္ေလ့ရိွတယ္ဘာမွ 
ေမးျမန္းခြင့္မရိွဘူး လက္နက္ကုိင္ဆုိရင္ ေမးလုိ႔မရဘူး ေမးရင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈလုပ္တယ္ ရုိက္နက္တယ္ေလ 
ရြာသူၾကီးကုိေတာ့ ေမးခြင့္ရွိတယ္ ေကာင္းေကာင္ျပန္ေျဖေပးပါတယ္ထည့္သင့္တဲ့ အခြန္ဆုိရင္ေတာ့ ထည့္ေပးရ တယ္ 
အရင္ကအခြန္ေပးရတာပိုမ်ားတယ္ အခုေတာ့နည္းနည္းသက္သာလာတယ္ အရင္ကအမ်ားဆံုး ေပးရတဲ့ အခြန္က 
ဘိန္းခြန္ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ကုိ တုိင္ၾကားဖူးတာရွိတယ္ တစ္ဖက္ကုိ တုိင္ေပမယ့္ သူတုိ႔ဘာမွျပန္ မလုပ္ေပးနုိင္ခင္မွာ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲ ြ ႔က သတင္းရၿပီး ရ ြာသူ/သားမ်ားကုိ အရင္လာႏိ ွ ပ္စက္ၾကတယ္ တုိင္ ၾကားေပမယ့္ 
ဘယ္သူမွအေလးမထားဘူး လစ္လ်ဴရႈတယ္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔မွ ဆန္ေတာင္းခံမႈရိွတယ္ တစ္နွစ္တစ္ေခါက္ 
လာေကာက္ခံတယ္ေလ စာျဖင့္ပို႔လာၿပီးေကာက္ခံတယ္ မေပးရင္ လူဖမ္းတယ္ ဆန္လာေပးမွလူျပန္လႊတ္ေပးတယ္ 
ရံဖန္ရံခါ ေငြေတာင္းတာရွိတယ္၂၀၀၉ ခုနွစ္မွစၿပီး လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔မွ ဘာေၾကးညာေၾကးလုိ႔ မေၿပာဘ ဲေငြေတာင္းခံ 
မႈရွိတယ္ ေငြေတာင္းလုိ႔မရရင္ လူဖမ္းၿပီး ေငြျပန္လာေပးမွ လူျပန္လႊတ္ေပးတယ္ ရံဖန္ရံခါေငြေတာင္းတာရွိတယ္”.....
(အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးျခင္း အမွတ္စဥ္-၉၊ ၁၁) (တစ္ဦးခ်င္းအင္တာဗ်ဴး အမွတ္စဥ္-၈)

(၇.၁) လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုပိုင္ခြင့္အား ေၾကာက္ရံြ႕မႈရိွေနေသးျခင္း
 မည္သုိ႔ပင္ ေခတ္စနစ္မ်ား ကူးေျပာင္းေနေစကာမူ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္စဥ္တြင္ အခ် ိဳ႕ေသာေဒသခံ 
မ်ား၊ အစုိးရဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အစရိွသျဖင့္တို႔သည္ အတိတ္မွ လူ႔အခြင့္အေရး 
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ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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ခ် ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ အရိပ္မည္းၾကီးမ်ားအား ၎တုိ႔စိတ္တြင္ စဲြထင္က်န္ရစ္ေနေသးသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရျပီး 
တစ္ဦးခ်င္းအင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ေျဖဆုိႏိုင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္နုိင္ခဲ့ၾကပါ။ 
အခ် ိဳ႕သာရဌဲာ နမွ အရာရွိမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တုိ႔စိတ္ဆႏၵျဖင့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားမဆုိ ေျဖဆုိပ္ုိင္ခြင့္မရွိပဲ 
အထက္ကုိတင္ျပျပီးမွသာလွ်င္ ေျဖဆုိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ် ိဳ႕ေသာ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း 
ထုိနည္းတူစြာပင္ ဦးစီးမွဴးမ်ားေျဖမွသာလွ်င္အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေျဖဆုိလွ်င္ အမွားမ်ားပါရွိသြား
မည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ အခ် ိဳ႕ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္လည္း အေကာက္အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ နားလည္မႈ 
မရိွေသာေၾကာင့္ မေျဖဆုိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား ေမးျမန္းျခင္းျပဳရာတြင္လည္း 
၎တို႔၏ အထက္အရာရိွမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာလွ်င္ ေျဖႏိုင္မည္ အစရိွေသာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားစြာ ေတြ႔ရပါ 
သည္။

(၈) အေကာက္အခြန္မ်ား ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ေဒသခံမ်ား၏ အသိပညာႏွင့္နားလည္မႈ
 သုေတသနျပဳလုပ္ရာ ျမိဳ႕နယ္ (၅) ျမိဳ႕နယ္လုံးရွိ ေဒသခံျပည္သူအမ်ားအျပားသည္ အေကာက္အခြန္ဆုိသည္ကုိ 
ေသေသခ်ာခ်ာျပည့္ျပည့္ဝဝ နားလည္မႈမ်ားမရိွၾကသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သူ၏နားလည္သေဘာေပါက္မႈအား ဤသုိ႔ပင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ဘယ္သူအခြန္လာေကာက္ေကာက္ လာေကာက္ 
လွ်င္ေတာ့ေပးလုိက္ရတာပသိဲတယ္ အခြန္ရ႕ဲအဓိပၸါယ္ကုိ ကုိယ့္အလုပ္အကုိင္အတြက္ အခြန္အခအေနန ့ဲေပးေဆာင္ရ 
တယ္လုိ႔ နားလည္ပါတယ္ အရင္ကဘိန္းစုိက္တယ္ အခြန္ကုိတစ္နွစ္ (၂) ခါ ေပးေဆာင္ရတယ္ စုိက္ပ် ိဳးစခ်န္ိႏွင့္ 
စုိက္ပ် ိဳး ၿပီးခ်န္ိေပါ ့အခြန္ေငြပမာဏကုိေတာ့ ၿခံအက်ယ္အ၀န္းကုိၾကည့္ၿပီး ေကာက္ခံၾကတာပ”ဲ (အုပ္စုဖဲြ႔ေဆြးေႏြးျခင္း 
အမွတ္စဥ္-၈၊ ၁၁)

 အျခားတစ္ဖက္တြင္ အခြန္မ်ားအား မိမိတုိ႔ေရ၊ ဘီး၊ ကား၊ မီး အစရွိသျဖင့္သုံးစြဲမႈအတြက္ ေပးေဆာင္ရေသာ 
အခေၾကးေငြဟူ၍ နားလည္ထားၾကေသာေၾကာင့္ အေကာက္အခြန္အေပၚ နားလည္ၾကားသိထားမႈမ်ားထဲတြင္ 
အေကာင္းထဲကအဆိုးဟူ၍ပင္ သတ္မွတ္ရမလိုပင္ျဖစ္ေနသည္။

 လိြဳ င္လင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေနေဒသခံမ်ား ၏ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္မွာ “အခြန္ဆုိတာ ပုိက္ဆံေတြေပးေဆာင္ 
ရတယ္လုိ႔ပဲနားလည္တယ္ ရပ္ရြာအတြက္ျပန္ကူညီေပးမယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဖူးပါဘူး”.....(အုပ္စုဖဲြ ႔ေဆြးေႏြးျခင္း 
အမွတ္စဥ္-၄)

(၉) အေကာက္အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ အျမင္ ႏွင့္ သေဘာထား
 ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ မတရားေသာ အခြန္နွင့္ပတ္သတ္ၿပီး 
မေပးသင့္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ လာေကာက္သမွ်အခြန္မ်ားအားေပးေဆာင္ေသာ္ျငားလည္းပ ဲ ေဒသတြင္း ဘာမွၿပန္လုပ္ေပး 
ျခင္းမ် ိဳးမရွိေသာေၾကာင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် မတရားေသာအခြန္မ်ား မေကာက္ေစခ်င္လုိေၾကာင္း ဆႏၵမ်ား 
ရွိေနၾကပါသည္။ အခြန္မ်ားလာေကာက္ခ်န္ိတြင္ေမးခြင့္မ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွမေမးရၾဲက 
ျခင္းမ်ားလည္းရိွပါသည္။ လာေရာက္ေကာက္ယူသူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔အေပၚေမးခြန္းမ်ားမထုတ္ရၾဲကေပ။ ဒမုိီကေရစီ ေခတ္ကူးသုိ႔ေရာက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ဟုိအရင္ 
အခ်န္ိမ်ားကဲ့သုိ႔ အတင္းအဓမၼအေကာက္အခြန္မ်ား မေပးေဆာင္သင့္ေတာ့ဘူးဟူ၍လည္း ေဒသခံမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ 
မ်ား လက္ခံရရွိပါသည္။ အတင္းအဓမၼေကာက္ယူျခင္းေၾကာင့္ ေပးရေသာအခြန္မ်ားအား မေပးေဆာင္ရလွ်င္ေကာင္းျပီး 
၎အခြန္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိပါဟူ၍ ေဒသခံမ်ား၏ ရင္၌ျဖစ္ေပၚေနၾကရသည္။ ဘာသာေရး၊ ရပ္ရြာ၏အလွဴအ
တန္းေရးမ်ားဆုိင္ရာအေပၚ၌ေတာ့မိမိတုိ႔ေစတနာေပၚမူတည္၍ ေကာက္ခံမႈရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေပးေဆာင္ရာတြင္ ေပ်ာ္
ရႊင္ေၾကာင္းလည္းသိရိွရပါသည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ား စစ္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ေတာ့ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မည္သည့္ 
အေကာက္အခြန္မွ မေကာက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈမ်ားလည္းရိွပါသည္။ 

 လက္ရွိကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း တိက်မွန္ကန္၍ ဘက္လုိက္ျခင္းမရွိေသာ 
အခြန္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးႏိုင္ခဲ့မည္ဆုိပါက ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ၎အခြန္စနစ္ကုိ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ နုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တုိးတက္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္၊ ေဒသတစ္ခုတုိးတက္ေျပာင္းလဲရန္ 
အတြက္သည္ အဓိကေကာင္းမြန္ေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ရရိွရန္လုိအပ္ေနသည္ဟူ၍လည္း ေဒသတြင္းရိွ 
ျပည္သူလူထုမ်ား ကလက္ခံၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားထံမွ 

အခြန္မ်ားမရရိွပါက ေငြေၾကးမ်ား၊ အရင္းအႏီွးမ်ား ရိွႏွင့္ျပီးသားသူ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ 
“သူကလည္းရြာသူၾကီးနဲ႔တူတယ္ ေဒသခံက ပုိက္ဆံမထည့္ဘဲနဲ႔ ရြာသူၾကီးကုိ လမ္း၊  တံတားလုပ္ခုိင္းလုိ႔မရဘူး 
ငါတို႔လိုမ် ိဳးဆိုရင္ အခြန္ကို စည္းစနစ္တက်မေကာက္တတ္ဘူးဆိုရင္ ဥပမာ-သဲေက်ာက္လိုင္စင္သေဘာတရားအရ 
သဲေက်ာက္လုိင္စင္ဆုိရင္ ငါတုိ႔ဖက္မွာဆုိရင္ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ မိဘျပည္သူသုံးေနတဲ့သဲေက်ာက္ကအရမ္းမ်ား
တယ္ အဲ့ဒီအေပၚမွာနုိင္ငံေတာ္ရရိွတဲ့အခြန္က အရမ္းနည္းတယ္ အလကားနည္းနဲ ႔ ေတာင္တူတယ္ ဥပမာ- 
သတဲစ္က်င္းထုတ္ျပီဆုိရင္ နုိင္ငံေတာ္က ၂၅၀၀ သတ္မွတ္ထားရင္ အခြန္က (၁၀၀)(၂၀၀)ေလာက္ဘကဲ်တယ္အလုိဲသြား 
လိမ့္မယ္ က်န္တာကေလလႊင့္ကုန္တယ္ ေလလႊင့္တယ္ဆုိတာ ၾကားမွာေပ်ာက္သြားတာ လူထုကမေပးရဘူးလားဆုိရင္ 
ေပးရတယ္ ၾကားမွာေပ်ာက္သြားတယ္ အဲ့မွာဆိုရင္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္မွာ ေပ်ာက္သြားတယ္ အခြန္စနစ္မ 
ေကာင္းဘူးေပါ”့…. (တစ္ဦးခ်င္းအင္တာဗ်ဴး အမွတ္စဥ္-၁)

 အေကာက္အခြန္၏ အားနည္းခ်က္ဆုိရာ၌လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥရပ္မ်ားရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ အခြန္ယုိစိမ့္ 
မႈမ်ား မ်ားေနျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ နုိင္ငံေတာ္၏ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားထဲသုိ႔ ေရာက္ရိွျခင္းအားနည္းေနေသးသည္ဟု 
ေဒသခံမ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ထားၾကပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အေကာက္အခြန္စနစ္အား ေသေသခ်ာခ်ာ 
နည္းစနစ္တက် စည္းၾကပ္မႈလုပ္နုိင္လွ်င္ ေဒသအသီးသီးမွ ထြက္ရိွလာမည့္ အေကာက္ခြန္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတြက္ အက် ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ျပီး ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ၎အက် ိဳးအျမတ္အား ခံစားခြင့္ရိွသင့္သည္။
 ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားသည္ အေကာက္အခြန္မ်ားအား ေဒသအတြင္းတြင္ေကာက္ခံမည္ဆိုပါက 
ေဒသအဆင့္ ကပင္ေကာက္ခံသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေဒသအတြင္းရွိအေျခေနမ်ားအား ေဒသအဆင့္က 
ပင္ ဗဟုိအဆင့္ထက္ပုိ၍သိရွိႏိင္ုသည္။ ထုိသုိ႔ေဒသတြင္းရွိအေကာက္အခြန္မ်ားအား ေဒသအဆင့္ကပင္ ေကာက္ခံမႈရ 
ရိွမည္ဆုိပါက အခြန္ယုိစိမ့္မႈ၊ လိမ္လည္လာဘ္စားမႈမ်ားနည္းလာနိုင္သည္။ လက္ရိွတြင္ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ 
ႏိင္ုငံေတာ္၏ အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္၀န္ထမ္းမ်ားလစာ၊လမ္းပန္းတံတားေရးရာ၊ က်န္းမာေရးရာ၊ ပညာေရးရာ မ်ားအတြက္ 
အသုံးျပဳျခင္းမ်ား အလြန္အားနည္းေနေသးသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္မ်ား၊ ေဒသတြင္းရရိွ 
ေသာအခြန္မ်ား မည္မွ် မည္သို႔ေကာက္ခံရရိွျခင္း၊ မည္သို႔ မည္မွ်ေကာက္ခံ၍မရရိွျခင္းႏွင့္ ထိုေကာက္ခံရရိွလာေသာ 
အခြန္မ်ားအား မည္သည့္ေနရာတြင္ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားအားလည္း ျပည္သူမ်ားအၾကားခ်ျပျခင္းမ်ားမေတြ႔ရ 
ေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုအတြင္း၊ ေဒသတြင္းခ်ျပသင့္သည္ဟူ၍လည္း ေဒသခံမ်ားၾကား
ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။
 အကယ္၍ ထုိအခ ြ န္ကိစ ၥရ ပ္မ ်ာ းအသီးသီးအား  ျပည္သူလူထုမ ်ာ းအၾကား ခ ် ျပမည္ဆုိပ ါက 
အခြန္ႏွ င့္ပတ္သက္၍ အဆင့္ဆင့္ လိမ္လည္ျခစားမႈမ်ားေပၚမည္ဆုိး၍လား ဟူ၍ပင္ ေမးခြန္းမ်ားလည္း 
သုေတသနျပဳလုပ္ရင္း ေဒသခံမ်ား ထံမွ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုလုိပြင့္လင္းျမင္သာေသာေခတ္တြင္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားအားျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေကာက္အခြန္မ်ား ေကာက္ခံေသာသူမ်ားမွ ၎တုိ႔ရရွိသည့္ 
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အေကာက္အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုၾကား ခ်ျပခဲ့မည္ဆုိပါကျပည္သူလူထုမ်ား အေနျဖင့္လည္း 
တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ လုိအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္္ရန္အတြက္  ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈမ်ား 
ရိွလာႏိုင္သည္ဟုလည္း အၾကံဥာဏ္မ်ား ထြက္ေပၚလာပါသည္။ တရား၀င္အခြန္မ်ားေပးေဆာင္ေနရေသာ သူမ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေဒသစီးပြားေရးမွ အက် ိဳးအျမတ္မ်ားရရိွႏိုင္မည္ဆုိပါက အခြန္မ်ားေပးေဆာင္ေနရျခင္းသည္ 
၎တို႔ အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြပ့ါသည္။ တရားမ၀င္အခြန္ေဆာင္ေနရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ တဦးတစ္ေယာက္ 
တစ္သင္းတစ္ဖဲြ႔မ်ားအတြက္သာလွ်င္ အက် ိဳးအျမတ္ရိွႏိုင္ျပီး တုိင္းသူျပည္သားအတြက္မည္သည့္ အက် ိဳးေက်းဇူးမွ 
မရရိွႏိုင္ေပ။ ဥပမာ-သဲေက်ာက္လိုင္စင္မ်ားကိစၥရပ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုိင္းကပုိင္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုိင္းတြင္ အန
ည္းဆုံးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတစ္ဆင့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္၊ ထုိ႔ေနာက္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဟူ၍သြားေလ့ရိွၾကသ
ည္။ သဲေက်ာက္လ္ုိင္စင္ရရိွရန္အတြက္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေျမစင္းဆီမွ ေထာက္ခံခ်က္ရရိွရန္လုိအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ေ
ထာက္ခံခ်က္ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာက္အခြန္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ေတာင္းေသာ ေငြေၾကးပမာဏအားေပးရသည္။ 
ထုိသုိ႔ေပးရေသာ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေလလႊင့္ဆုံးရံႈးမႈ၊ ျဖတ္လမ္းတြင္ အခြန္ယုိစိမ့္မႈ
သာလွ်င္ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ သိျမင္နားလည္ထားၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္
တုိးတက္ရန္အတြက္၊ ေဒသမ်ားတုိးတက္ရန္မွန္ကန္တိက်၍ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား 
က်င့္သံုးသင့္သည္။ အခြန္မ်ားရိွမွသာလွ်င္ က်န္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈကေပးနိုင္မည္။ တိုင္းျပည္အတြက္အေကာက္အခြန္
မ်ားမရိွဘူးဆုိပါက ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမေပးႏိုင္သည့္အေၾကာင္းအားလည္းတုိင္းျပည္တြင္း၊ 
ေဒသအတြင္း ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ျပည္သူလူထုတိုင္းက နည္းလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ 
မိမိတို႔တက္နိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေဖးမရန္လိုအပ္ပါေသးသည္။

သုေတသန နိဂံုး

 လက္ရွိအခြန္စနစ္အား အားရေက်နပ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နားလည္မႈအသိပညာ 
နည္းေနျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ အခြန္စနစ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွန္ကန္မႈမရွိေသးျခင္းႏွင့္  ခြင့္ျပဳသင့္ခြင့္ျပဳထုိက္ 
ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား တရား၀င္ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိပ ဲၾကံဳသလုိပင္ အခြန္မ်ားအား အဖဲြ႔အစည္း အသီး 
သီးႏွင့္ အာဏာပိုင္အသီးသီးတို႔မွ ေကာက္ယူေနျခင္းေၾကာင့္ တရားမ၀င္ေသာအခြန္မ်ားေပးေဆာင္မႈမွာ 
တရား၀င္ေပးေဆာင္ရေသာအခြန္မ်ားထက္ပင္ ပုိ၍မ်ားျပားေနသည္။ အခြန္မ်ားအား ဌာနဆုိင္ရာရုံးမ်ားသုိ႔ 
သြားေရာက္၍မေပးေဆာင္ရ ရုံမွ်သာလွ်င္ျဖစ္ျပီး အခြန္ေဆာင္ရေသာႏႈန္းထားမ်ားသည္ တရား၀င္အခြန္မ်ား 
ထက္ပင္ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ 
 ထုိသုိ ့ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းသည္ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ခံလူတန္းစားမ်ားအၾကား 
တြင္ပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမ် ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္အခြန္ယဥ္ေက်းမႈေကာင္းလာေစ 
ရန္အတြက္ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေဒသအဆင့္မွာတြင္ထားရိွသင့္သည္ဟူ ေသာ 
လူထုအသံမ်ားလည္း လက္ခံရရွိပါသည္။ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာအခြန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေလ့လာရေသာ 
အခါတြင္ တစ္ခ် ိဳ႕အခြန္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ဟုဆိုရာ၌ ပိုက္ဆံေပးလွ်င္ မည္သည့္အရာမဆိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွ 
သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား လမ္းေၾကာင္းေပးေနသလုိပင္ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ၾကာင့္ တစ္ခ် ိဳ႕ေသာ အခြန္မ်ားအား 
မည္သုိ႔မည္ပုံ တရား၀င္ခြင့္ျပဳမည္ဟူေသာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားအား သက္ဆုိင္သူမ်ားအသီးသီးမွ ေဆြးေႏြးတုိင္ 
ပင္ေဖာ္ထုတ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ လက္ရိွတြင္ ေဒသတြင္း၌ ေကာက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ အခြန္စနစ္မ်ား 
သည္နိုင္ငံေတာ္အတြက္သာမက ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ၌လည္း အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမရိွပဲ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ (သို႔) အုပ္စု အုပ္ဖဲြ႔မ်ားအတြက္သာလွ်င္ အက် ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။



ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ ေျမယာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာဆုိင္ရာမ်ား ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

 (၁) အေကာက္အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍အသိပညာမ်ား ဗဟုသုတမ်ားရရိွရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ မူ၀ါဒ 
ရရိွႏုင္ိရန္ ေဒသခံ၊ ျပည္နယ္အဆင့္လုိက္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳမႈမ်ား ရယူႏုင္ိရန္ႏွင့္ ႏုင္ိငံတကာမွ ေလ့လာစရာမ်ား 
ေပါင္းစပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။

 (၂) အခြန္ေပးေဆာင္ေနရသည့္ ေဒသခံလူထုတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေတာင့္တခ်က္၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအားလည္း 
အသိအမွတ္ျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

 (၃) အခြန္ဘ႑ာ ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ ေရးဆဲြရာတြင္ လူထုမ်ားပါ၀င္ႏုငိ္မည့္ အေျခအေန ဖန္တီးေပးရန္။ 

 (၄) ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသႏွင့္ ကုိယ္ပ္ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 
မ်ားအၾကား ေကာက္ခံသံုးစဲြမႈ၊ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာခဲြေ၀က်င့္သံုးမႈမ်ားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
အခန္းက႑တြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္။ 

 (၄) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေသာ အခြန္အခမ်ားေကာက္ျပီး ထုိေကာက္ခံရရိွေသာ အခြန္အခမ်ားအားလည္း 
ေဒသတြင္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

 (၅) အခြန္ဘ႑ာ ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအား လြတ္လပ္ေသာ စာရင္းစစ္ ထားရိွလုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ရန္။  

ကိုးကားခ်က္မ်ား
  NCA-S EAO OFFICE မွထုတ္ေ၀သည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိင္ုငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကုိင္အဖဲြ ႔အစည္းမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိေသာတစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္ဆဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား (The Nationwide Ceasefire Agreement and Reference Document with 
Decisions)

Supported by



ေျမယာ - ဥပေဒအစ ဓေလ့က၊ ကြ်န္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေျမယာဓေလ့ထုံးတမ္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားရိွသည္။  
ေဒသချံပည္သူလူထုမွ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ စီမံခန္႔ခဲြခြင့္၊ ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ အက် ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ ရိွမွသာ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုငိ္မည္။ 

မူးယစ္ေဆး၀ါး - မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြေနသူမ်ားအား က်န္းမာေရးရႈေတာင့္မွ ျပန္လည္ကူညီႏုငိ္မွသာ 
လူမႈျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုငိ္မည္။ 

အခြန္ဘ႑ာ - လက္ေတြ႔က်ၿပီး ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အဆင့္အဆင့္လိုက္ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံမႈ၊ 
ခဲြေ၀သုံးစဲြမႈႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ အာဏာခဲြေ၀က်င့္သုံးမႈမ်ား ရိွမွသာ ပဋိပကၡေျဖေလ်ာ့ႏုငိ္မည္။ 
အခြန္ဘ႑ာသည္ လူထုဘ၀ႏိွမ့္ခ်ရန္မဟုတ္ လူထုဘ၀ ျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

 လူထုဘ၀ လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် ဦးစားေပး 
ေျဖရွင္းေရးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပင္ျဖစ္သည္။ 

 လူထုေခါင္းေဆာင္အသီးသီးမ်ားမွ အျပန္အလွန္ အေက်အလည္ မွ်မွ်တတ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္း 
မွသာ ျမန္မာႏုငိ္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျဖတစ္ခုျဖစ္ေစသည္။  အၾကမ္းဖက္ 
ျခင္း၊ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရရွည္ အေျဖမဟုတ္ပါ။  

တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ရိွေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဆီဆို႔


