
ရမှး်ြပညြ်မစေ်ချာငး်များအတကွလ်ပရ်ာှးမအဖွဲမ ှေနာကဆ်ုးံရသတငး် 

ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက၊် ၂၀၁၉ ခု ှစ ်

ေဒသခမံျား၏ ဆနက်ျငမ်များ ကားမ ှမိငုး်ခတုတ်ငွ ်ေကျာကမ်းီေသးွစတငတ်းူေဖာ ်

ရှမ်းြပည်နယ်အေရှ ပုိင်း မုိင်းဆတ် မိ နယ ်မုိင်းခုတ်တွင ်ေဒသခံရပ်သူရာသားများဆန်ကျင်မများ ကားမှ လွန်ခဲ့တ့ဲ ေအာက် 
တုိဘာလေနာကဆ်ုံးအပတ်ကတည်းကစ ပီး ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်ေရးအတွက ်ေြမရှင်းလင်းမကိုလုပ်ေဆာင်ခဲသ့ည။် 

လွန်ခဲ့တ့ဲ ေအာက်တုိဘာလ 22 ရက ် 2019 က ရာသူရာသား (300) ေကျာ်က ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာြ်ခင်းမှ ၎င်းတုိ၏ 
ေြမေနရာများကာကွယေ်သာအေနြဖင်ဆ့ုေတာင်းပဲွတရပ်ြပ လုပ်ခဲ့ ကေသာ်လည်း ထိုေနရကက်တည်းကစ ပီးထိုင်း ကုမဏ ီ
မှ အလုပ်သမားများက ဝမ်ဝိန်းရာရဲ  အေနာက်ေတာင်ဘက်တွင ် 3,200 ဧကအကျယ်ရိှ ေြမေနရာကိ ု ဘတ်ဖိုး၊ ဘူတုိဇာ 

ှင့်ဆယ်ဘီး ကားများ အသံုးြပ ပီး ေြမရှင်းလင်းေနခဲသ့ည။် 

ိုဝင်ဘာလ 2 ရက်ေန 2019 တွင်လည်း လူဦးေရ 2,500 ခန်ရိှေသာ မုိင်းခုတ်တုိက်နယ်အုပ်စ ုေကျးရာ (9) ရာအနက ်
ေကျးရာ (8) ရာရိှ မုိင်းဆတ်ေြမယာအလုပ်အမေဆာင်ထံမှ ရာသားများ သိရသည်မှာ ေကျာက်မီးေသွးမုိင်း ှင် ့ေကျာက်မီး 
ေသွး သံုးဓာတ်အားေပးစက် ုံအတွက်လမ်းေဆာက်လုပ်ရန ်၎င်းရာများအတင်းေရေြပာင်းခိငု်းမည်ဟဆုိသုည်။ 

မုိင်းခုတ်တွင ် 28 ှစ်ေကျာက်မီးေသွးစီမံကိန်းကိ ု ဇူလုိင်လ 2019 က ထိုင်း Sahakol Equipment Co. Ltd (SQ) 
Company ှင့် ြမန်မာေရေရကန ် (Golden Lake Co. Ltd) ကုမဏီတုိမှ ှစဦ်း ှစဖ်ကဖ်ကစ်ပ် သေဘာတူညီချက ်
ေရးထိုးခဲ့ ကသည်။ Golden Lake ရဲ ကိ းကိုင်မှာ ြမန်မာအစိုးရစစ်တပ်ပုိင ် ြမန်မာ့စီးပွါးေရး ေကာ်ပုိေရးရှင်း (Myanmar 
Economic Corporation -MEC)ြဖစသ်ည်။ ေရေရကန်ကုမဏ(ီGolden Lake Co.Ltd)ပုိင်ရှင ်စိုင်း ွန်း မုိင်းခုတ်သုိ 
အလည်ေရာကခ်ဲစ့ဥ က ၎င်းသည ်ြမန်မာအစိုးရစစ်တပ် ှင့်သာ တည်းခိုေနထိုင်ခဲသ့ည်။ 

MEC သည ်မုိင်းခုတ်ေကျာကမီ်းေသွးစီမံကိန်းအတွက ်2008 ခု ှစ်တွင ်Saraburi Coal (Italian Thai Development 
Companyရဲလက်ေအာက်ခံတစ်ခ)ု ှင် ့ မူလပူးတဲွစီမံကိန်းလုပ်ကိုငသူ်လည်း ြဖစခ်ဲ့သည်။ သုိေသာ ် ထိုင်းနယ်စပ်ဘက်ရိှ 
ေဒသခံများ အြပင်းအထန်ဆန်ကျင် ပီးတ့ဲေနာက ်အဆိုပါစီမံကနိ်းသည ်2011 ခု ှစ်တွင ်ရပ်ဆိုင်းခဲရ့သည်။ 

သုိေသာ်လည်း MEC သည ်မုိင်းဆတ် မိ နယ ်မုိင်းခုတ်တွင ်13.7596 စတုရန်းကီလုိမီတာ အကျယ်အဝန်းရိှ ေကျာက်မီး 
ေသွး မုိင်းတူးေဖာ်ရန ် ှစ် (20) လုိင်စင ်( 18 ိုဝင်ဘာလ 2018မှ 17 မတ်လ 2035ခု ှစ်အထ)ိ ရရိှေ ကာင်း အစီရင်ခ ံ
စာထုတ်ခဲ့ ပီး၎င်း Myanmar EITI 2015-2016 အစီရင်ခစံာ၌ အဆိုပါစီမံကိန်းအတွက ်MEC အေနနဲ ဆက်လက ်တွန်း 
အားေပးေနခဲ့သည်။  

ဇူလုိင်လ 17/ 2017 တွင် မုိင်းဆတ် မိ နယ ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲေရး ှင် ့စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနက မုိင်းခုတ်ရပ်ကွက ်(3) 
ရပ်ကွက်ရိှ ရာသူကီးေတွဆီသုိ အေ ကာင်း ကားစာတစ်ေစာငထ်ုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာတွင ် ေကျာက်မီးေသွးသံုးဓာတ် 
အားေပး စက် ုံ ငှ် ့ အြခားေသာ ရည်ရယ်ချက်များအတွက ် လယ်ယာေြမ (200) ဧက အသံုးြပ ရန ် MEC စီစ ်ေနခဲ့ ပီး 
မည်သည့်ကန်ကွက်မများမဆိ ု သဂုတ်လ 15/ 2017 မတုိင်မီ ေရးသားတင်ြပရန ်ေဖာ်ြပထားသည။် 

အဆိုပါစီမံကိန်းကိ ုဆန်ကျင်ကနက်ွက်ရန ် မုိင်းခုတ်ရိှ ရပ်ကွက(်3)ရပ်ကွက်မှ ရပ်သူရာသားများက အစည်းအေဝးတစ်ရပ် 
ြပ လုပ်ခဲ့၍ သဂုတ်လ 9/ 2017တွင ်မုိင်းဆတ် မိ နယ ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွေဲရး ှင် ့စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနသုိ ကန်ကကွ်စာ 
တစ်ေစာင်အတွက ်လက်မှတ်ေကာက်တင်ြပခဲ့ ပီး ၎င်းစာကိုလက်ခံေသာ်လည်း ြပန်လည်အေ ကာင်း ကားြခင်းမရိှခဲ့ပါ။ 

သုိေသာ်လည်း ဒီ ှစ ် သဂုတ်လ 12 ရက်ေန  ည(7) အချိန်တွင ် ကုမဏီမှဝန်ထမ်းသည ် မုိင်းခုတ်ရာသူကီးတစဦ်းဆကီိ ု
ေရာက်လာ ပီး ေဒသခံ ှင် ့ကုမဏီ ကား ြပဿနာများ ြဖစေ်ပ ေစ ိုင်တ့ဲ လွန်ခဲ့ေသာ (2) ှစ်က ေပးပုိခဲ့ေသာ ကန်ကွကစ်ာ 



အား ြပန်လည် ုပ်သိမ်းသင့်ေ ကာင်း ေြပာ ကားခဲ့သည်။ ရာသူရာသားများအေနန ဲ၎င်းတုိလက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည်ကိ ုအမှန် 
တကယ ် နားလည်ပါသလား၊ တစ်စုံတစ်ေယာကက် ထိုသုိ ြပ လုပ်ရန ် တွန်းအားေပးသလားဟ ု လာေရာကေ်မး ြမန်ခဲ့ပါ 
သည်။ ေကျာက်မီးေသွးစီမံကိန်း၏အားသာချက်များ ှင့ ်အားနည်းချက်များကိ ုရာသားများအားလာရှင်းြပမညဟ်ုလည်း ကတိ 
ေပးခဲ့သည်။  

ေအာက်တုိဘာလ 17 ရက ်2019 တွင် ညေန 3 နာရီမှ 5 နာရီ 
အချိန်အထ ိ ဝမ်ဝိန်းဘုန်းကီးေကျာင်း၌ ထိုင်းကုမဏ ီ ကိုယ် 
စားလှယ်များက ရာသားများ ှင် ့လာေရာက်ေတွဆုံ ပီး အစည်း 
အေဝး တစ်ရပ်ြပ လုပ်ခဲ့သည်။ ေအာက်တုိဘာလ 25 ရက ်
2019 ကစ ပီးပထမသုပ် အစမ်းသေဘာြဖင့်သာ ေကျာက်မီး 
ေသွးတူး ေဖာ်မည ် ဟု၎င်းတုိက ထိုအစည်းအေဝးတွင ် ေြပာ 
ကား ခဲ့သည်။ သုိေသာ ်ထိုတူးေဖာတ့ဲ် အရယ်အစားမှာ အစမှာ 
ပင်  ကီးကျယ်ေသာ ေြမယာရှင်းလင်းြခင်း ငှ် ့အစမ်းသေဘာ 
သာ တူး ေဖာ်ြခင်းထက ်တူး၍ေဖာ်ထုတ်ထားသည် ့ေကျာက်မီး 
ေသွးပံုကိ ု ကည့် ပီး အစမ်းမဟုတ်သည်ကိ ုသိသာထင်ရှား ပါ 
သည်။ ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်ေရးအတွက် ကီးမားေသာ ေြမရှင်းလငး်မ 



အဓိကအားြဖင် ့ထိုင်း ိုင်ငံ ငှ် ့ထိုင်း ိုငင်ံအတွင်း ြဖန်ေဝရန ်အ 
တွက ် 600 မဂါဝပ်ထွက်ရိှမည် ့ ေကျာက်မီးေသွးသံုးဓာတ် 
အားေပးစက် ုံတစ်ခုတည်ေဆာက်ရန ်ေကျာက်မီးေသွးကိုတစ ်

ှစ ်အတွင်း တန်ေပါင်း (300,000) ရရိှရန် စီစ ်တူးေဖာ်မည ်
ဟု ထိုင်းသတင်းေဖာ်ြပချက်အရသိရသည်။ 

တူးေဖာ်ထွက်ရိှလာမည့်ေကျာက်မီးေသွးကိ ုမုိင်းခုတ်မှ မုိင်းလံုး၊ 
မုိင်းဟိုင်းမှ တစ်ဆင် ့ တာချီလိတ်အတွင်းရိှ ေတာ်ေကာ့အထ ိ
ထိုမှတစ်ဆင် ့ ထိုင်း ိငု်င ံ မယ်ဆိုင ် ချစ် ကည်ေရးတံတား အ 
မှတ် -2 (No. 2 Friendship Bridge) တွငေ်ကျာ်ြဖတ်တင ်
ပုိ မည်ဟု ထိုင်းကုမဏဝီန်ထမ်းက ေြပာသည်။  

ကျန်ရိှေသာ ေကျာက်မီေသွးတစခ်ျ ိကိ ု22 ဒီဇင်ဘာလ 2017 
တွင ် ြမန်မာ ိုင်ငံရင်း ှီးြမ ပ် ှံမေကာ်မရှင ် (Myanmar Investment Commission) ထမှံ ခွင့် ြပ ချက်ရေသာ 
မင်းေခတ်သစ ်ကုမဏီက မုိင်းဟိုင်း ှင် ့တာချီလိတ် ကားရိှ နမ့် ဟဲမ်း ေကျးရာတွင ်တည်ေဆာက်လျက်ရိှသည် ့23 မဂါဝပ် 
ေကျာက်မီးေသွးသံုးဓာတ်အားေပးစက် ုံအတွက ် အသံုးြပ မည ် ဟုလည်း ယူဆခဲ့သည။် မင်းေခတ်သစ်ကုမဏီသည ်
၎င်းနည်းတူ ထိုဧရိယာအတွင်း 0.2003 စတုရန်းကီလုိမီတာ အကျယ ် အဝန်းရိှ ေကျာက်မီးေသွးတွင်းကို 
တူးေဖာ်ခငွ့် ြပ ချက ်(5) ှစ ်(24 ဇူလုိင်လ 2015 မှ 10 ေဖေဖာဝ်ါရီလ 2020 အထ)ိ ရ ရိှခဲ့သည်။ 

 

ကုမဏအီလုပသ်မားများ၏ စခန်း 



ဆကသ်ယွရ်န ်

စိုင်းေခးဆိငု ်  +95 98-893-712-91 (ရှမ်း၊ ြမန်မာ၊ အ လိပ်) 

နန်းချမ်ေတာင်း  +66 87 658 9551  (ရှမ်း၊ ထိုင်း၊ အ လိပ်) 

နန်းဟွမ်   +66 82 189 0684 (ရှမ်း၊ ထိုင်း) 

စိုင်းေဟာ်ရဲှန ်  +66 94-728-6696 (ရှမ်း၊ အ လိပ်) 


