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              ယခင် ှစ်များတွင် မ  ေလးအေြခစိုက် ေငွရည်ပုလဲလုပ်ငန်းစုကုမ ဏီ ှင့် ြမန်မာ
အစိုးရစစ်တပ်တို၏ ပူးေပါင်း ေကျာက်မီးေသွးတူးေဖ  ေရးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ ထုတ်လုပ်မ  
များြပားလာေသာေ ကာင့် စစ်ေဘးစစ်ဒဏ် ခံေနရသည့် ရှမ်းြပည်ေြမာက်ပုိင်းတွင် လယ်ယာ
ေြမများ ပျက်စီးဆံုး  ံးြခင်း၊ ေရထု ေလထညုစ် ညမ်းြခင်း ဒဏ်ခေံနရသလိ ုလေူနေကျးရာ အများ
အြပားလည်း ေြပာင်းေရ ြခင်းခံရသည်။ 

                    ေငွရည်ပုလ ဲ ှင့် အစိုးရစစ်တပ်တို အေပါင်းပါများသည် ရှမ်းြပည်ေြမာက်ပုိင်းတွင် 
လက်ရှိထုတ်လုပ် လျက်ရှိသည့် ေကျာက်မီးေသွး၏ ှစ်ဆေကျာ် သုံးဆပမာဏကို ထုတ်ယူေန
သည့အ်ြပင် သီေပါ၊ တန ်ယန်း င့်ှ မိင်ုးရယ် မိ နယ်များတွင်လည်း သတ တွင်းသစ်များထပ်မံ
တိုးချဲ လုပ်ေဆာင်ေနသည်။

               သီေပါ မိ နယ်တွင် ေငွရည်ပုလဲ ကုမ ဏီက ၎င်း၏လက်ရှိ နမ (နမ့်မ)ေကျးရာအုပ်စု 
နားကွန်သတ တွင်းတခု ထပ်မံတိုးချဲ လာသည်။ အလားတူပင် စစ်တပ်ကာကွယ်ေရးပစ ည်း 
ထုတ်လုပ်ေရး အရာရှိ ုံးချ ပ် (စစ်တပ် လက်နက်ထုတ်လုပ်ေရးဌာနခွဲ) ကလည်း 25 ှစ် 
စာချ ပ်ြဖင့် ေကျာက်မီးေသွးသတ တွင်းတခု စတင်ခ့ဲသည်။ ေလထုညစ်ညမ်းမ  ှင့် ေြမယာ
ပျက်စီးဆံုး  ံးမ  အြပင် ေြမ ပိ မ များေ ကာင့ ်နမ (နမ့မ်) ေကျးရာသားများက သတ တွင်း ရပ်ဆုိင်း
ရန် ထပ်ကာထပ်ကာေတာင်းဆုိထားေသာ်လည်း လျစ်လျ  ကာ တိုးချဲ လုပ်ေဆာင်ေန မဲ
ြဖစ်သည်။

 တန်ယန်း မိ နယ်တွင် ေငွရည်ပုလဲ ကုမ ဏီက တတ်လျက်ေကျးရာ လူေနအိမ်များ
ေအာက်တည့်တည့်တွင် တူးေဖာ်လုိက်သည့် သတ တွင်းတူးေြမာင်းများေ ကာင့် ေြမေအာက်
လ  င်ေခါင်းများတွင် ေပါက်ကွဲသံများ ေနေရာညပါ ကားေနရ ပီး ထုိေပါက်ကွဲသံေ ကာင့် ေြမ
သားများလည်း အက်ကဲွကုန် ကသည်။ သံလွင်ြမစ်၏ အဓိက ြမစ်သွယ်တခုြဖစ်သည့် နမ့်ပန်
ြမစ်သည် သတ တွင်းမှ ဆင်းသက်လာသည့် ရ ့ံရည်များ စီး ဝင်သွားေသာေ ကာင့ ်ပင်ကုိယ်မလူ
ကည်လင်သန်ရှင်းေနသည့်ေရသည်  မည်းညစ်ေရာင်အြဖစ်သို ေြပာင်းလဲ ခ့ဲပါသည်။ 2021 
ဇန်နဝါရလီအလယ်ပုိင်းတွင်  82-စရိှု တတ်လျက်ေကျးရာမှ မသိားစအုားလုံးကိ ု၄င်းတိုေနအမ်ိ
များ ှင့် လယ်ယာေြမများမှ ေဝးလှံသည့် ေနရာသို ေရ ေြပာင်းြခင်း ခံရေ ကာင်းဆုိပါသည်။ 
ေကျးရာသားတို၏ အခွင့်အေရး ေတာင်းဆုိချက်ကုိလည်း ခိမ်းေြခာက် ခရံသည့အ်ြပင် ေဒသခံ 
ြပည်သူ စစ် မိုင်းဟအဖွဲ က ညဉ်းပမ်း ှိပ်စက်မ များ ရှိေ ကာင်း ဆုိသည်။

                 မိုင်းရယ် မိ နယ်တွင်လည်း ေငွရည်ပုလဲ ကုမ ဏီက သတ တွင်း  တခုကေန ှစ်ခုတိုး
ချဲ လိုက်သည်။ ၎င်း၏ လက်ေအာက်ခံကုမ ဏီ တခုြဖစ်သည့ ်  သံေတာင်ဦးက ခုိဆုိင်း
ေကျးရာအုပ်စုတွင် ကံစက် ုံ ကီးတခု တည်ေဆာက်လျက်ရှိသည်။ ရာသားများ၏ စိုက်ပျ ိး
ေြမယာများ ဆံုး  ံး ပီး သတ တွင်းမှ ထွက်လာသည့ ်အညစ်အေ ကးများက ေရထွက်ေပါက်ေတွ
ပိတ်ဆုိ ြခင်းခံရသည်။
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                ေငွရည်ပုလဲသတ တွင်းထွက် ေကျာက်မီးေသွးများကိုေနာင်ချ ိမ  ေလး ှင့် အြခား
မိ များတွင်ရှိသည့် ၎င်းတိုပုိင် သ ကားစက် ုံ 2 ုံ ှင့် ဘိလပ်ေြမစက် ုံများဆီသို တင်ပုိသည်။ 
ေငွရည်ပုလဲက တည်ေထာင်သည့် အေရာင်းဘိလပ်ေြမစက် ုံ ှင့် ဆင်းေရ လီ သ ကားစက် ုံ
တိုမှာ မ  ေလးအေြခစိုက် ဝင်းဘရားသားအုပ်စုဝင် ကုမ ဏီများ ြဖစ်သည်။

 သတ တွင်းများအားလုံးသည် စစ်ေရးပဋိပက ြဖစ်သည့် ေဒသတွင်းမှာသာရှိ ပီး 
ေကျးလက်ြပည်သမူျားလည်း  အစိုးရတပ် င့်ှ ေဒသတွင်းရိှ ြပည်သူစစ်များက ြပန်လည်တုံ ြပန်

ှိပ်စက်မ ြပ လုပ်မည်ကုိ စိုးရိမ်ရေသာေ ကာင့် မဆန်ကျင်ရဲ ကပါ။ 2016 ခု ှစ်ထဲတွင် သီေပါ
မိ နယ် နမ (နမ့်မ)သတ တွင်း  လုံ ခ ေရး အတွက်ရှင်းလင်းစဉ် အစိုးရတပ်မေတာ်မှ ေြမြပင် 
ေဝဟင် တိုက်ခုိက်ေရး စစ်ဆင်  ဲခ့ဲသည်မှာ ရာသားများ ှိပ်စက်ခံ အသတ်ခံရသည်။ 

               ဤသတ တွင်း လုပ်ငန်းများေ ကာင့် ရာသူရာသားများ ေတွ က ခံစားရသည့် ြဖစ်ရပ်
မှာလက်ရိှြမန်မာနိင်ုငံ 2008 အေြခခံဥပေဒ၏ အ ကိ းဆက်ရလဒ်အြဖစ် ထင်ဟပ်ေနေစသည်။ 
သဘာဝသယံဇာတ များအားလုံး သည် ဗဟိုအစိုးရ ချ ပ်ကုိင်မ /ထိမ်းချ ပ်မ  ေအာက်တွင် ထား
ရိှ ပီး နုိင်ငံေတာ်ကသာလျင် ပိင်ုဆုိင် စမံီခဲွြခား ခွင့်ရိှသည်။ ထိုေ ကာင့်လည်းပဲ ေကျာက်မီးေသွး
သတ တွင်း လုပ်ငန်းများကို ေဒသခံများ၏ သေဘာထား ဆ  ရယူမ မလိုပဲ လုပ်ငန်းရှင်များကို
ပါမစ်ေပးနုိင်သည်။ နိုင်ငံေတာ် အစိုးရ၊ တပ်မေတာ် ှင့် လုပ်ငန်းရှင် ခ ိုနီများက သတ တွင်း
မှ အကျ ိးအြမတ် ရရှိခံစားသေလာက် ေဒသခံြပည်သူများအေနြဖင့် မိမိတိုပုိင်ဆုိင်သည့်  
အိုးအမိ်များစွန်ခွါရ ပီး၊ ဆင်းရဲတွင်းပုိနက်ကာ ဆံုး  ံးမ များ ှင့်သာ ရင်ဆုိင်ရသည်။

             တိုင်းရင်းသားေဒသတွင် သတ တွင်းတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းမှ ကီးပွါးချမ်းသာလာသည့် 
ခ ိနုမီျား၏ တရားမ တမ မရိှေသာ ေခါင်းပံုြဖတမ် သည် ြပည်တွင်းစစ် ဆယ်စု စ်ှေပါင်းများစွာ 
အဓွန်ရှည်ရြခင်း၏ အ ကာင်းရင်း တရပ်ပင်ြဖစ်သည်။ သိုေသာ်လည်းပဲ ေနြပည်ေတာ် အစိုးရ
အေနြဖင့် ဤအနိ   ာ ုံ ြမင်ကွင်းကုိ လျစ်လျ  ကာ ကီးမားေသာ သတ တွင်းလုပ်ငန်းများ 
အတွက် ပါမစ်များ ချေပးေနဆဲ ြဖစ်သည်။ 

            က န်ုပ်တို ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ   ိ င် အေနြဖင့် အလျင်အြမန် ေတာင်းဆုိလိုသည်မှာ 
ရှမ်းြပည်နယ်တွင် အစိုးရစစ်တပ်ဘက်မှ တိုက်ခုိက်ေရး စစ်ဆင်  ဲေနသမ   နိုင်ငံ့တဝှမ်း 
သတ တွင်းလုပ်ငန်းများအားလုံးလညး်  ရပ်ဆုိင်းေပးရန်ြဖစ် ပီး၊ ငိမ်းချမ်းေရး ေပးစွမ်းနုိင် ပီး
ေဒသခံြပည်သူများ အသက်အိုးအိမ် ေြမယာ ှင့် ြမစ်ေချာင်းများအားလည်း အကာအကွယ် 
ေပးနုိင်သည့် ဖက်ဒရယ် အေြခခံဥပေဒအသစ် ေပ  ေပါက်လာသည့်တိုင် ြဖစ်သည်။
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 ခရစ် ှစ် 2004 ကတည်းက ေငွရည်ပုလဲကုမ ဏီသည် နမ (နမ့်မ)ေကျးရာတွင် 
ေကျာက်မီးေသွး တူးေဖ  ေရးလုပ်ငန်းများ စတင်ခ့ဲပါသည်။ 2017 ခု ှစ်က “နမ (နမ့်မ)
ေကျာက်မီးေသွး ရပ်ဆုိင်းပါ” 1 ဆုိသည့ ်ရှမ်းေတာင်သအူဖဲွ၏ အစရီင်ခစံာတွင် ေကျာက်မီးေသွး
တူးေဖ  ေရးလုပ်ငန်းေ ကာင့် စိုက်ပျ ိး ေရး ခံေြမများ ပျက်စီးြခင်း၊ ဆည်ေြမာင်းတာတမန်များ 
ကျ ိးပျက်ြခင်း၊ ေရထု ေြမထု ညစ်ညမ်းြခင်းများ ြဖစ်ေပ  လာြခင်းေ ကာင့် လူဦးေရေပါင်း 3,000 
ေကျာ်အား ဆုိးကျ ိးသက်ေရာက်မ များ ရိှခ့ဲေ ကာင်း ထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။ နမ (နမ့မ်)ေကျးရာသား
များသည် 2016 ကတည်းက နမ (နမ့မ်)သတ တွင်း ရပ်ဆုိင်းေရးလ ပ်ရှား မ များ  စတင်ခ့ဲေစကာ
မူ ေငွရည်ပုလဲအေနြဖင့် ေဒသခံြပည်သူများ၏ စိုးရိမ်မ များကို အေရးမလုပ်ခ့ဲပါ။ 
 
 ပိန်းဆုိင်းသတ တွင်း ပိတ် ပီးေနာက် ေငွရည်ပုလဲသည် 5 ှစ်တာကာလအတွင်း နမ 
(နမ့်မ)ေကျးရာ အုပ်စုဝင် နားကွန် ှင့် ပန်ငါးေကျးရာများ၌ သတ တွင်း  ၁-ခုစီ တည်ေထာင်ခ့ဲ
သည်။ 2020 ဇန်နဝါရလီမှစ၍ ေငွ ရည်ပုလသဲည် နားကွန်တွင် လက်ရိှေြမေအာက် သတ တွင်း
မှ ေလဟာြပင် သတ တွင်းတခုလည်း တိုးချဲ လုပ်ေဆာင်လာသည်။ နားကွန်သတ တွင်းက 
ေြမေအာက်တွင် တည်ေဆာက်ထားတာေ ကာင့ ်ေြမ ပိ မ  ြဖစ်ေပ  ေစသည့် ြပင် မီးခုိးများလည်း
ေြမေအာက်မှတိုးထွက်လာသည်။ ယခင် ှစ်တွင် ေြမေနရာရှင်းလင်းမ  ှင့ ် တူးေြမာင်း
တည်ေဆာက်မ များလည်း တိုးချဲ လာတာေ ကာင့် ကုန်းေပါင်းေကျးရာမှ ရာသား ၅ ဦးပိုင် 
ေတာင်ကုန်းယာေတာများ ပျက်စီးေ ကာင်း၊ တဦးတေယာက်မ   နစ်နာေ ကးမရေ ကာင်း ဆုိ
ပါသည်။

 ေငွရည်ပုလဲ သတ တွင်းလုပ်သားများ ေနထိုင်ရန်အေဆာင်ေဆာက်လုပ်ရန် ဟုဆုိ
ကာ ေြမဧကေပါင်း 30 ရှင်းလင်း ပီး ယင်းေြမပုိင်ရှင်များအား နစ်နာေ ကး တစုတံရာမ  ေပးြခင်း
မရှိပါ။နားကွန်သတ တွင်း စီမံကိန်းတွင် အလုပ်သမား 55 ေယာက်ရှိ ပီး တ ုတ်နိုင်ငံသား 25 
ဦးလည်း ပါဝင်ေ ကာင်း ဆုိပါသည်။ 

1  http://www.burmese.shanhumanrights.org/index.php/newsletter/326-stop-coal-mining-in-nam-ma

သီေပါ မိ နယ်မှ ေကျာက်မီးေသွး သတ တွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ မ သီေပါ မိ နယ်မှ ေကျာက်မီးေသွး သတ တွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲမ 

နမ (နမ့်မ) - ေငွရည်ပုလဲနမ (နမ့်မ) - ေငွရည်ပုလဲ

နစ်နာသူရာသားများ ဆံုး  ံးသည့် ယာေတာပမာဏ

နိုင်းထွဏ်း 2.5 ဧက

လုံးမှ း 4 ဧက

နိုင်းမွဏ်း 2 ဧက

လုံးဝန်းတိ 5 ဧက

စိုင်းပိမ်မိန်း မသိ



6

ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ   ိ င်ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ   ိ င်

 
 

 
 2020 ှစ်ဦးပိုင်းတွင် ေြမေအာက်သတ တွင်း တခုအြပင် ေငွရည်ပုလဲက ကွင်းြပင်
ေကျာက်မီးေသွး သတ တွင်းတခုလည်း စတင်ခ့ဲသည်။ နားကွန်သတ တွင်း အသစ်၏ 
အကျယ်အဝန်းပမာဏမှာ 5 ဧက ခန ်ရိှ ပီး အရင်က ေကျးရာသားများပိင်ု မယ်ဇလပီင် စိက်ုပျ ိး
ခင်းတခုြဖစ်သည်။ စိုင်းဒင် ှင့် လုံးယီ ရာသား ှစ်ေယာက်တို စိုက်ပျ ိး ခံက ယင်းသတ တွင်း
စမီကံန်ိး င့်ှကပ်လျက်ရိှ ပီး တ စ်ှလ င် ကျပ်ေငွ 1.5 သန်းမ  ေကာက်ပဲသီး ှမှံ ဝင်ေငွရရိှသည်။ 
စိုင်းဒင် ှင့် လုံးယီတိုက သတ တွင်း စီမံကိန်း ကေန နယ်ေြမကျ းေကျာ်လာမှာကို ရတက်မ
ေအးစရာ ြဖစ်ေန ကသည်။ 
 
 ဇန်နဝါရီလ 2, 2021 ေနတွင် ေငွရည်ပုလဲကုမ ဏီ လုပ်ငန်းရှင်များက နမ (နမ့်မ)
ဘုန်း ကီးေကျာင်းတွင် ရာသားများအား အစည်းအေဝး ေခ  ယူကာ သေဘာတူညီလက်မှတ် 
ေရးထုိးေစခ့ဲသည်။ ယင်းသေဘာတူချက် စာတမ်း၌ နမ (နမ့်မ) ေဒသတွင် ၎င်းတိုကုမ ဏီအား 
6 လ ကာ သတ တွင်း တူးေဖာ်ခွင့်ြပ ရန် င့်ှ ကျပ်ေငွ သန်း 110  နစ်နာေ ကးေင ွရယူ ပီး ပျက်စီး
သွားသည့ ်ေြမေနရာအချ ိ  အပါအဝင် ကျ ိးကျေရကာတာတာ ိုးများ ြပ ြပင်ေပးမည်ဟု ေဖာ်ြပ
ထားသည်။
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 ခရစ် ှစ် 2020 ှစ်ဦးပိုင်းတွင် မင်းေရ လ ာ ကုမ ဏီက နမ (နမ့်မ) ှင့် နားနန်းေကျးရာ
ေြမာက်ဘက် ကီလိုမီတာ 500 ခန်အကွာတွင် ေကျာက်မီးေသွးသတ တွင်း တခုလည်း စတင်ခ့ဲ
သည်။ မင်းေရ လ ာ ကုမ ဏီသည် စစ်တပ်ကာကွယ်ေရးပစ ည်း ထုတ်လုပ်ေရး အရာရှိ ုံးချ ပ် 
အတွက် ဝန်ေဆာင်မ လုပ ်ငန်းများ  လုပ ်ကုိင ်ေဆာင်ရ က်ေပးလျက်ရ ှိ ပီး ၊  ေမာ ်ထန်
ေကျာက်မီးေသွး သတ တွင်းမှာ အစိုးရစစ်တပ် ကိုယ်တိုင် 1980 ြပည့် ှစ်မှ စတင်လည်ပတ်ခ့ဲ
ရာမှ 2010 တွင် ရပ်နားခ့ဲသည်။ ြမန်မာ အီးအိုင်တီအိုင် တိုးတက်မ အေြခြပ ှစ်ပတ်လည် 
အစီရင်ခံစာ 2018-2019 (Myanmar EITI Annual Progress Report 2018-2019) အရ စစ်တပ် 
ကာကွယ်ေရးပစ ည်း ထုတ်လုပ်ေရး အရာရှိ ုံးချ ပ်၏ နမ (နမ့်မ)သတ တွင်း လုပ်ပုိင်ခွင့်မှာ 
07/05/2010 မှ 06/05/2035 အထိြဖစ် ပီး အကျယ်အဝန်းမှာ 2.22197 စတုရန်း ကီလိုမီတာ 
ြဖစ်သည2်။  

 မင်းေရ လ  ာကုမ ဏီက ရာသားများကိုေြပာသည်မှာ ၎င်းတို  ေကျာက်မီးေသွး
သတ တွင်း စီမံကိန်းသည် နားနန်းေကျးရာ ထက်ဝက်ေကျာ်မ   ပါသွားနိုင်သည်ဟုဆုိသည်။ 
ယေနထိေတာ့ 25 ဧကခန်မ ရှိသည့် ေတာင်ကုန်းဧရိယာတခုလုံး ဖိ ခွင်း ပီး တွင်းနက်မှာ ေပ 
30 ခန်ရှိသည်။ မယ်ဇလီပင် ှင့် ေြပာင်းပင် စိုက်ပျ ိးသည့် နားနန်းေကျးရာသား 3 ေယာက်ပုိင် 
ေတာင်ကုန်းယာေတာများ ဆုံး  ံးေ ကာင်း နစ်နာေ ကး ေငွများလည်း ရရိှေ ကာင်း ဆုိသည်။

 သိုေသာ်လည်းပဲ ရာသားများ ေတာင်းဆုိသည့် နစ်နာေ ကး ပမာဏကိုေတာ့ မရ က
ပါ။ 10 ပံု 1 ပုံသာ ရရှိ က ပီး “ေပးသည့်အတိုင်းပဲယူပါ” ဟု ၎င်းကုမ ဏီက ေြပာေသးသည်။ 
ကုမ ဏီ အရာရှိတဦးက ရာသားများကိုေြပာသည်မှာ-- “တကယ်ေတာ့ ဘာမှေပးစရာေတာင် 
မလိုဘူး၊ က န်ေတာ်တိုက အစိုးရထံမှ ခွင့်ြပ မိန်ရထားတာ ကာလှ ပီ၊ ခင်ဗျားတို ေမွးေတာင် မ
ေမွးေသးဘူး။ ပါမစ်လည်း ဘယ်သူထမှံ ေတာင်းေနစရာမလိဘုူး။ က န်ေတာ်တို ေပးတ့ဲပုိက်ဆံ
က ခင်ဗျားတို ကိ းစားပမ်းစား စိုက်ပျ ိးထားတဲ့ စိုက်ခင်းအတွက် နစ်နာေ ကးေပးတာ” ။

 တူးထားသည့် ေကျာက်မီးေသွးများကုိ 12-ဘီး ထရပ်ကားများြဖင့ ်နမ့ေ်ပါင် မန်ိးလမ်း
ေပ  သုိ သယ်ေဆာင် ပီး 22-ဘီး အထူးြပ ြပင်ထားသည့ ်ထရပ်ကား ကီးများြဖင့ ်တဆင့် နမ့ေ်ပါင်
ြမစ်ကမ်း ဖက်ဆီသို ဦးတည်တင်ေဆာင်သွား ကသည်။ ရာသားများ ြပန်ေြပာြပသည်မှာ-- 
“ေနစဉ်ေနတိုင်းပဲ 22-ဘီး ထရပ်ကားမျ ိး အစီး 30 ခန် လာတင်သွားတယ်။ ကားအမိုးအကာ
လည်း ဖုံးအုပ်တာမရှိေတာ့ တလမ်းလုံး ဖုံေတွတေထာင်းေထာင်းပဲ။”

 အစိုးရစစ်တပ်မှ တပ်သားများက နမ (နမ့်မ)ေဒသတွင် လုံ ခ ေရးကင်းများ ပုံမှန်
လှည့်လည်လျက်ရှိသည်။

2 Myanmar EITI Annual Progress Report 2018-2019 | Extractive Industries Transparency Initiative

နမ (နမ့်မ) - အစိုးရစစ်တပ်နမ (နမ့်မ) - အစုိးရစစ်တပ်

အမည် ဆံုး  ံးေြမပမာဏ ရရှိသည့်နစ်နာေ ကး

လုံးပွတ် 5 ဧက ကျပ်ေငွ 7-သန်း

လုံးထွန်း 3 ဧက ကျပ်ေငွ 5-သန်း 

လုံးတာ 3 ဧက ကျပ်ေငွ 5-သန်း
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နားကွန်ရာရှိ အသစ်တိုးချဲ ထုတ်ယူေနသည့်ေကျာက်မီးေသွးတွင်း

ေကျာက်မဲ မိ နယ်အတွင်း စစ်ဆင်ေရးထွက်လာ ကေသာအစိုးရစစ်တပ်
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နားကွန်ရာတွင်တူးေဖာ်လျက်ရှိေသာေကျာက်မီးေသွးတွင်းအသစ်

နားကွန်ရာအနီးရိှ ေကျာက်မီးေသွးတွင်းများမှထွက်ရှိလာေသာမီးခုိးေငွ များ
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နားနန်းေကျးရာမှေကျာက်မီးေသွးတွင်းအသစ်များ

နားကွန်ေကျာက်မီးေသွးတွင်းမှ ေငွရည်ပုလဲကုမ ဏီ၏ ကုန်တင်ကားများ
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 တတ်လျက် ဆုိသည်မှာ လူေနအိမ်ေြခ 82-လုံးရှိသည့် နားဟုတ် (ၼႃး  ၵ်ႇ) 
ေကျးရာအုပ်စုဝင် တန်ယန်း မိ နယ်တွင် ရှိသည့် ေကျးလက်ေတာရာ တရာပင်ြဖစ်သည်။ 
ရာသူရာသားများက ဆန်စပါး၊ ေြပာင်း၊ ေြမပဲ၊ လက်ဘက် ှင့် မယ်ဇလီပင်များ အဓိကထား၍ 
အသက်ေမွးဝမ်းေ ကာင်းြဖစ် စိုက်ပျ ိး ကသည်။ အိမ်ေထာင်စုတစု၏ ပံုမှန်ဝင်ေငွမှာ ပျမ်းမ 
အားြဖင့် တ ှစ်လျင် ကျပ်ေငွ 900,000 ခန်ြဖစ်သည်။

 ခရစ် ှစ် 2002 တွင် ယခင်နိုင်ငံေတာ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရး အတွင်းေရးမှ း (၁) ဗုိလ်ချ ပ်
ခင်ညန်က ရဟတ်ယာဉ်ြဖင့ ် အလည်အပတ်ေရာက် ပီး များမ ကာမ ီ တတ်လျက် ေကျာက်မီးေသွး
သတ တွင်း စတင်ခ့ဲတာြဖစ်သည်။

တန်ယန်း မိ နယ်မှ ေကျာက်မီးေသွးသတ တွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ မ တန်ယန်း မိ နယ်မှ ေကျာက်မီးေသွးသတ တွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲမ 

တတ်လျက်ေကျးရွာ - ေငွရည်ပုလဲတတ်လျက်ေကျးရွာ - ေငွရည်ပုလဲ

 
 နစ်နာေ ကးေငွ တစုတံရာ ေပးြခင်းမရိှပဲ ေဒသခ ံလယ်သမားများထမှံ လယ်ယာေြမ
များသမ်ိးယူကာ ပတ ြမား င့်ှ ေရ စန်းလု ံကမု ဏတီိကု သတ တွင်းလပ်ုငန်းများ စတင်လည်ပတ်
ခ့ဲသည်။ ထိုအချိန်က လယ်ယာေြမများ ဆံုး  ံး ကသည့် လယ်သမားများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖစ်သည်။
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 ခရစ် ှစ် 2008 မှစ၍ ေငွရည်ပုလဲ ကုမ ဏီက တ ုတ်အလုပ်သမားများ အသုံးြပ ကာ 
သတ တွင်း လုပ်ငန်း များ ရယူခ့ဲသည်။ တူးေဖ  ရရိှသည့် ေကျာက်မီးေသွးများကိုမူ ေနာင်ချ ိရှိ 
သ ကားစက် ုံ ှင့် မ  ေလးအေြခစိုက် ဘိလပ်ေြမစက် ုံဆီသို တင်ပုိသည်။ 

 သတ တွင်းလပ်ုငန်းေ ကာင့် တတ်လျက်ေကျးရာ င့်ှ  အနီးကပ်ဆံုးေကျးရာ အမ်ိေြခ 
80  ရိှ ဟတ်ေပါက်ေကျးရာေဒသခံများ အသုံးြပ လျက်ရှိသည့် သဘာဝေရစီးစမ်းေချာင်းများ 
ညစ်ညမ်းေ ကာင်းဆုိသည်။ ရာတွင်းရိှ ေရတွင်းများလည်း ခန်းေြခာက်ကုန်ေ ကာင်းေြပာသည်။ 
သတ တွင်း မှ စွန်ပစ်သည့် အမ  က်များေ ကာင့် ေဒသခံေကျးရာသားများ ယခင်က အသုံးြပ
သည့် သဘာဝေရစီးေချာင်းများ ဆည်ေြမာင်းများ ပိတ်ဆုိေစသည်။ သတ တွင်းမှ စုပ်ထုတ်
လိုက်သည့် ညစ်ညမ်းေရများ ကုမ ဏီက တာဝန်မဲ့ကာ စွန်ပစ်သည့်အတွက် ဟတ်ေပါက်ကုိ
ြဖတ် ပီး အနီးအနားတွင် စီးဆင်းလျက်ရိှ သဘာဝေရစီးေချာင်း ထဲသိ ုစီးဝင် သွား သည်။ ကုမ ဏီ
က ဒီစွန်ပစ်ေရကုိ ေကျးရာသားများ စိုက်ပျ ိးေရး၌ အသံုးြပ ရန် ေပးထားေသာ်လည်း ေရက 
အလွန်ညစ်ညမ်းေသာေ ကာင့် အသုံးြပ ရန် မသင့်ေလျာ်ဟု ရာသားများက ဆိုပါသည်။

 ြမစ်ေ ကာတေလ ာက် ေနထိုင် ကသည့် ေကျးလက်ရာသားများက သတ တွင်းမှ 
စွန်ပစ်ေရေ ကာင့် ၎င်းတို ြမစ်ေချာင်းများ  မည်းနက်ေရာင်အြဖစ် ေြပာင်းသွားေ ကာင်း 
ေြပာသည်။ 

 ရာလမ်းတေလ ာက်တွင် အထူးသြဖင့် လုံေကာ် (35 အိမ်ေြခ) ှင့် ကျိန်းယမ်း (40 
အိမ်ေြခ) ေကျးရာေတွကုိြဖတ် ပီး သည်ေဆာင်သွားသည့် ေကျာက်မီး  ေသွး ထရပ်ကားများ
ေ ကာင့် ဖုံမ န်ေတွတလူလူ လ မ်း ခ လျက်ရှိသည်။ တေနလျင် 12-ဘီး ေကျာက်မီးေသွးတင် 
ထရပ်ကား ကီးများ အစီး 50 ခန် အမိုးအကာ ဖုံးအုပ်ြခင်းမရှိပဲ ၎င်းတုိ ေကျးရာေတွကုိ ြဖတ်
သွား ကသည်။ 

 ခရစ် စ်ှ 2008 ခု စ်ှတွင် ေရ လ   ာအမည်ရိှ ကမု ဏကီ ေဒသခရံာသားများပိင်ု သစ်ပင်
စိက်ုပျ ိးခင်းများ သမ်ိးယူကာ သတ တွင်း  စတင်တူးေဖ  ခ့ဲသည့အ်တွက် အေြခအေန ပိမုိဆုိုးရား
ခ့ဲသည်။ နစ်နာေ ကးေငွအေနြဖင့ ်မယ်ဇလပီင် တပင်အတွက် ကျပ်ေငွ 10,000  မ သာေပးသည်။ 
ယင်းနစ်နာေ ကး ပမာဏသည် ရာသားများ တ ှစ်လျင် မယ်ဇလီပင် တပင်ကထွက်ရှိသည့် 
ဝင်ေငွ၏ တဝက်ခန်မ သာြဖစ်သည်။ 

 

စ ် အမည် ဆံုး  ံးသည့် စိုက်ပျ ိးေြမ ဧက

1 လုံးနာလိန် 2-ဧက အထက်

2 လုံးေကာ 2-ဧက အထက်

3 လုံးဩ 1-ဧက အထက်

4 ဆန်လျန်း 1-ဧက အထက်

5 ဆန်လူ 1-ဧက အထက်

6 ဆန်ဩ 1-ဧက အထက်
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  ခရစ် ှစ် 2019 မှာေတာ့ ထိုေကျာက်မီးေသွးတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းကုိ ေရ လ   ာမှ 
ေငွရည်ပုလဲ ကုမ ဏီသို လ ဲေြပာင်းလိုက်သည်။ 

2020  မတ်လအတွင်း တတ်လျက်ေကျးရာ ေြမေအာက်ပုိင်း ေကျာက်မီးေသွးသတ တွင်း
များမှ ေပါက်ကဲွသံများ ေနေရာညပါ ကားေနရသည်။ လူေနအိမ်ေအာက်၊ က ဲ ွားတင်းကုတ်
ေအာက်၊ စိုက်ပျ ိးေရး ခံ ေြမလ ာများ အက်ကဲွ ကုန် ကသည်။

 2020 ခု စ်ှ ေမလအတွင်း ရာသားတုိက ေကျးရာအုပ်စု ဥက ဌထံ ၎င်းြဖစ်ရပ်ကုိ တုိင်ကား
သြဖင့် ေငွရည်ပုလဲကုမ ဏီက ြပန်လည်၍  မိသားစု(11)စု အတွက် ရာ၏ေြမာက်ဘက်ရိှ စုိက်ပျ ိးေရး
လပ်ုကုိင်၍မ ရသည့ ်ေြမကွက်တစ်ေနရာတွင် အမ်ိသစ်များေဆာက် ေပးခ့ဲသည်။ ရာသား တိကု 
နစ်နာေ ကးကုိ ေငွသားအြဖစ်ြဖင့် လုိချင် က ပီး၊ သူတုိ စုိက်ပျ ိးေရး ခံ င့်ှ ကပ်လျက်ရိှသည့် ရာ၏
အေနာက်ဖက်သို ေြပာင်းေရ ချင် ကသည်။
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တတ်လျက်ေကျးရာသူရာသားများ၏ေနအိမ်များေအာက်တွင် ြဖစ်ေပ  ေနေသာ ေြမအက်ကဲွမ များ
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တတ်လျက်ေကျးရာသားများ၏ေနအိမ်များေအာက်တွင်ြဖစ်ေပ  ေနေသာ ေြမအက်ကဲွမ များ

တတ်လျက်ရာမှေကျာက်မီးေသွးတွင်း
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 ကုမ ဏီက ရာသားေတွ၏ ေငွသားနစ်နာေ ကး ေတာင်းဆုိချက်ကုိ သေဘာတူ
ေသာ်လည်း သူတိုေရ သွားလိသုည့်ေနရာကိေုတာ ့မရခဲပ့ါ။ ရာသားများအဖို ေရးချယ်ခွင့် မရိှပါ 
ေပးတာကုိယူ ပီး အေြခချေပးသည့် ေနရာတွင်သာ  ေကျနပ်ရသည်။ သေဘာမတူပါကလည်း
ဘာမှမရဘဲ လက်ချည်းဗလာ ြဖစ်သွားနုိင်သည်ကုိ စိုးရိမ်ေန ကသည်။

 အမ်ိေအာက်တွင် အက်ကဲွမ များ ြဖစ်ခ့ဲသည့ ်ရာသားမသိားစ ု11ဦးအတွက် နစ်နာေ ကး
ေငွကုိ မူလပိုင်ဆုိင်သည့် ေြမ ခံဝင်း ပမာဏအလိုက် ေအာက်ပါအတိုင်း ေပးရန် သေဘာတူညီ
ခ့ဲသည်။
 

     
 2020 ဇွန်လတုန်းကလည်း ေြမေအာက်တူးေြမာင်းများ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်
သည့်အတွက် သီးခံနိုင်စွမ်း မရှိေတာ့သည့်အေလျာက် မေြပာင်းေရ ရေသးသည့် လက်ကျန် 
ရာသူရာသားများက ေနရာသစ်သို ေြပာင်းေရ ုံမှတပါး အြခားမရှိ ပီ။ ဒီေတာ့ ရာသားတိုက 
အမ်ိေထာင်စတုစလုျင် အမ်ိေြမ ခံ တန်ေ ကးအလိက်ု အများဆုံး ကျပ် 35  သန်ိးအထ ိေလျာ်ေ ကး
ေပးမည်ဆုိလျင် ေြပာင်းေရ မည်ဟု ေတာင်းဆုိ ကသည်။ တကယ်ေတာ ့ဒီေလျာ်ေ ကးေငသွည် 
ရာသားတို ေတာင်းဆုိသည့်  န်းထက် ေလျာ့ နည်းေနပါေသးသည်။

စ ် အိမ်ပုိင်ရှင် မူလရာတွင် ပစ ည်းပုိင်ဆုိင်မ နစ်နာေ ကး ကျပ်ေငွ

1 လုံးပီး (ဟုိယ) 2-ဧက နီးပါး 35 သိန်း

2 ဆန်လျန်း 2-ဧက အထက် 35 သိန်း

3 နုိင်းမန် 1.6 ဧက 20 သိန်း

4 ပါမွဏ်း 1.6 ဧက 20 သိန်း

5 အိုက်လှ + ေအးေအာင် 1.6 ဧက 20 သိန်း

6 အိုက်ဝိလ 3.2 ဧက 35 သိန်း

7 လုံးနာလိန် 3.2 ဧက 35 သိန်း

8 နုိင်းပီး 3.2 ဧက 35 သိန်း

9 နုိင်းအွန် 1.6 ဧက 10 သိန်း

10 စဝ်ေမာင် 1.6 ဧက 15 သိန်း

11 ခိန်းဩ မသိ 20 သိန်း
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 ဒီဇင်ဘာလ 4, 2020 ရက်ေနတွင် တတ်လျက်ေကျးရာမှ လက်ကျန် အိမ်ေထာင်စု 30 
စလုံး ေနရာသစ်ဆီသို ေရ ေြပာင်းသွား ကသည်။ သိုေသာ်လည်းပဲ နစ်နာေ ကးကုိမူ သုံးပုံတပုံ
သာ ရ က ပီး၊ သေဘာတူထားသည့်အတိုင်း ကုမ ဏီက ရာသားများအား ေပးေဆာင်ြခင်း မရှိ
ေသးပါ။ ှစ်ဖက်သေဘာတူ စာချ ပ်အရဆိုလျင် ေအာက်တိုဘာ သီတင်းက  တ်လတွင် 
နစ်နာေ ကးများ အားလုံး ေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။  

 တတ်လျက်ေကျးရာမှ ကျန်ရှိေနသည့် အိမ်ေထာင်စု 30 က ေနရာသစ်ဆီသို 
ေြပာင်းေရ ရန် ြငင်းဆန်ရသည့် အဓိကအေ ကာင်းရင်းလည်းရှိေနပါသည်။ ရာသားတိုက ရာ
ေဟာင်း၏ အေနာက်ဖက် လပ်ုကုိင်ယာေြမ င့်ှလည်း မေဝးသည့ ်ေြမေနရာတွင် ေြပာင်းေရ လို
ကေ ကာင်းေတာင်းဆုိသည်။

  ဒီဇင်ဘာ 15, 2020 ရက်ေနတွင် ေဒသခံ မိုင်းဟြပည်သူစစ်အဖွဲ မှ တပ်သားများ အ
ေယာက် 20 ခန်က လက်ကျန်ရာသားများအား ဆင့်ေခ  သည်။ ေြပာင်းေရ ရန်ြငင်းဆန်သည့် 
ရာသား ၃ ဦးအား အဖွဲ ေခါင်း ေဆာင်များဟုဆုိကာ ဝါးလုံးြဖင့် အသားကုန် ေသွးထွက်သံယို 
ြဖစ်သည်အထိ ိုက် ှက်ေလသည်။ ထိုေနာက် ၎င်းရာသား ၃ ဦးအား မိုင်းရယ် မိ နယ် တတ်
လျက်ေကျးရာ ေတာင်ဖက် 20 ကီလိမုတီာခန်တွင် တည်ရိှသည့ ်မိင်ုးဟြပည်သူစစ်ဌာနချ ပ်သို
ေခ  ေဆာင်သွားသည်။ ဖမး်ဆီးေခ   ေဆာင်သွားသည့် ရာသားများအား ေရပူေလာင်း ှိပ်စက်
ကာ 15 ရက် အ ကာတွင် လ တ်ေပးလုိက်သည်။
 
 ဤြဖစ်ရပ်ေ ကာင့် ရာသားများက သူတိုအခွင့်အေရးများ မေတာင်းဆုိဝံ့ေတာ့ပါ။  
2021 ဇန်နဝါရီလ လယ်တွင် လက်ကျန်ရာသားများအားလုံး ကုမ ဏီက သတ်မှတ်ေပးထား
သည့် ေနရာသို ေြပာင်းေရ  ပီးြဖစ်သည်။ 

 တတ်လျက်ေကျးရာတွင် သတ တွင်းလုပ်ငန်း စတင်တူးေဖ  စ ကပင် မိုင်းဟ
ြပည်သူစစ်တပ်ဖွဲ က လ ံ ခ ေရးတာဝန်ယူထားသည်။ ေကျးရာသားများ တုန်လ ပ်ေ ကာက်လှန်
ေစတာမျ ိး ှင့် ရာသားတို ေတာင်းဆုိသည့် အခွင့်အေရးများ ကာကွယ်ခွင့်မရေအာင်လည်း 
ဟန်တားတာမျ ိးလုပ်ေဆာင်သည်။ 

 မိုင်းဟြပည်သူစစ်တပ်ဖွဲ ကို မားဂိုဝန် (ေလာင်မား) ဆိုသည့် တ ုတ်မျ ိး ွယ် တဦးက
တည်ေထာင်ထား တာြဖစ် ပီး 1996 တွင် လက်နက်ချ ခွန်ဆာ MTA တပ်မှ အရာရှိေဟာင်း 
တဦးလည်းြဖစ်သည်။ ၎င်းတပ်ဖဲွသည် အစိုးရတပ်အား အေထာက်အကြူပ တပ်ဖဲွအြဖစ် ေဆာင်
ကျဉ်းေပးရာမှာ သတင်းေကျာ် ေဇာေန ပီး၊ တန်ယန်း မိ နယ်ေတာင်ဖက် ှင့် မိုင်းရယ် မိ နယ်
အေရှဖက်ေဒသများကုိ သွယ်တန်းလျက်ရိှ ေတာင်တန်းတေလျာက်တွင် လ ပ်ရှားလျက်ရိှသည်။ 
အစိုးရစစ်တပ်လည်း တန်ယနး် မိ ေပ  တွင် စစ်အင်အား အြပည့်ချထား ပီး တတ်လျက်
ေကျးရာ၏ ေြမာက်ဖက် 7-ကီလိုမီတာအကွာ ဝမ်ကတ်ေကျးရာတွင် စစ်သင်တန်းေကျာင်း ကီး
တခုလည်း တည်ေထာင်ထားသည်။ 

က န်ေတာ်တို ပုိင်ဆုိင်မ မှာ အိမ်ေရာ ခံပါဆုိလျင် ကုမ ဏီက ေပးသည်ထက် က န်ေတာ်တို ပုိင်ဆုိင်မ မှာ အိမ်ေရာ ခံပါဆုိလျင် ကုမ ဏီက ေပးသည်ထက် 
အများ ကီးတန်တယ်၊ ဒါေပမယ့် မတတ်နိုင်ဘူး ရတာကုိယူ ပီး ေရ ေပးရေတာ့အများ ကီးတန်တယ်၊ ဒါေပမယ့် မတတ်နိုင်ဘူး ရတာကိုယူ ပီး ေရ ေပးရေတာ့
မယ်” မယ်”       ဟု တတ်လျက်ေကျးရာ ရာသားတဦးက ညီးည ေလသည်။  ဟု တတ်လျက်ေကျးရာ ရာသားတဦးက ညီးည ေလသည်။  
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တတ်လျက်ရာေကျာက်မီးေသွးတွင်းများတွင် အသုံးြပ ေနေသာစက်ကိရိယာများ
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 ခရစ် ှစ် 2017 တွင် ေငွရည်ပုလဲကုမ ဏီသည် ခုိဆုိင်းေကျးရာအုပ်စုအတွင်း ေနာင်
ယ ှင့် ဖာတန်ေကျးရာအနီး မိုင်းရယ် မိ ၏ အေနာက်ေတာင်ဖက် 15 ကီလိုမီတာခန်တွင် 
ေကျာက်မီးေသွး သတ  တွင်း တခု စတင်တူးေဖာ်သည်။ ေငွရည်ပုလကဲ 2015 ခု စ်ှကပင် စတင်
ရန် ကိ းစားခ့ဲေသာ်လည်း ေဒသခံလထူကု ၎င်းတို စိက်ုပျ ိးေြမများ င့်ှ ေရရင်းြမစ်များ အကျ ိး
သက်ေရာက်မ  ေနာက်ဆက်တွဲများ စိုးရိမ်ေသာေ ကာင့် ြပင်းြပင်းထန်ထန် ဆန်ကျင်သြဖင့် မ
ေအာင်ြမင်ခ့ဲပါ။ ရာသားများက ေဒသခံ လ တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်၏ အကူအညီြဖင့် ေငွရည်
ပုလအဲား ဖအိားေပးကာ စက်ယ  ရားများအားလုံး  ပ်ုသမ်ိးေစခ့ဲသည်။ သိေုသာ် လည်း  ရာသား
များက နစ်နာေ ကးများ လက်ခံရယူသည့် အချိန်မှစ၍ ေငွရည်ပုလဲက သတ တွင်းများ စတင်
လပ်ုကုိင်နိင်ုြခင်းြဖစ်သည်။ ေကျာက်မီး ေသွး တူးေဖ  သည့ေ်နရာသည် ေတာထထူပ်သည့်သဘာ
ဝေရထွက်ဦးြဖစ်သည့ ်ေနာင်ယ င့်ှ ဖာတန်ေကျးရာတိ၏ုေတာင်ဖက်တွင်ရိှ ပီး သတ တွင်းများ
တိုးချဲ လာသည် ှင့်အမ  သစ်ေတာများ ြပ န်းတီးစြပ လာေလသည်။

မိုင်းရယ် မိ နယ်မှ ေကျာက်မီးေသွးသတ တွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ မ မိုင်းရယ် မိ နယ်မှ ေကျာက်မီးေသွးသတ တွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲမ 

ခုိဆိုင်း - ေငွရည်ပုလဲခုိဆိုင်း - ေငွရည်ပုလဲ
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 2018 ခု စ်ှတွင် ေငွရည်ပုလ ဲကမု ဏသီည် ပထမသတ တွင်း င့်ှ 6 ကီလိမုတီာ အကွာ 
ခုိဆုိင်း ေကျးရာအုပ်စုဝင် အိမ်ေထာင်စုေပါင်း 19 ခုရှိသည့် ရှန်ေတာ်ေကျးရာ ှင့်ကပ်လျက် 
ဒုတိယ သတ တွင်းတခု စတင်ခ့ဲသည်။ ၎င်းသတ တွင်းသစ်သည် ေငွရည်ပုလဲ ကုမ ဏီ၏ 
လက်ေအာက်ခံ သံေတာင်ဦး၏ သ ကားစက် ုံ ှင့် ေဘးြခင်းကပ်လျက်ရှိသည်။ သတ တွင်းမှ 
စွန်ပစ်ပစ ည်းများကို ရာသားတို၏ စိုက်ပျ ိးရာေြမေနရာများေပ  တွင် စွန်ပစ်သည့်အတွက် 
လယ်ကွင်းသုိ စီးဆင်းသည့်ေရေချာင်း/ ေရေြမာင်းများ ပိတ်ဆုိေစပါသည်။ ထုတ်လုပ်သည့်
ေကျာက်မီးေသွးများကိ ုထရပ်ကား ကီးများြဖင့ ်တေနလျင် အနည်း ဆံုး 25  ေခါက် ခန်မ  သယ်ယူ
ပုိေဆာင်လျက်ရှိသည်။ 

 2020 စက်တင်ဘာလတုန်းက ရှန်ေတာ်ရာသားများ၏ ေြပာဆုိချက်အရ ပထမဦးဆုံး
တူးသည့်တွင်းက ေရပန်းထွက်ကာြပည့်လ ံေနသြဖင့် အနီးအနားတဝိုက် ပတ်ပတ်လည်တွင် 
တွင်းသစ်ထပ်တူးရြပန်သည်။ ရှန်ေတာ် သတ တွင်းမှ စုပ်ထုတ်လိုက်သည့် ေရသည်ကား နမ့်
ေလာင်းြမစ်ထဲသို စီးဆင်းသွားသည်၊ ထိုမှတဖန် နမ့်ပန်ြမစ်ထဲသို စီးဝင်သွားသည်။

 သံေတာင်ဦး သ ကားစက် ုံကို 2021 တွင် ပီးစီးဖို သတ်မှတ်ထားသည်။ အနီးအနား
မှ တူးေဖ  ရရိှသည့ ်ေကျာက် မီးေသွးများကိ ုယင်းသ ကားစက် ုအံတွက် အသုံးြပ မည်ြဖစ်သည်။ 
စက် ုံလည်ပတ်နိုင်ပါက ေရထု ေလထုညစ်ညမ်းမ များ ြဖစ်ပွါးလာမည်ကုိ ရာသားများက 
စိုးရိမ်ပူပနလ်ျက်ရှိသည်။ 
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ရှန်ေတာ်ရာအနီးမှေကျာက်မီးေသွးတွင်း

ရှန်ေတာ်ရာ သ ကားစက် ုံတည်ေဆာက်ေရးစီမံကိန်းမှ ခေရာင်းဘိလပ်ေြမစက် ုံ၏ ကားများ
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ရှန်ေတာ်ရှိ ေကျာက်မီးေသွးထုတ်ယူေနသည့်လ  ဏ်ေခါင်း

ရှန်ေတာ်ေကျာက်မီးေသွးမိုင်းလမ်းညန်ဆုိင်းဘုတ်ရှန်ေတာ်ရာမှတည်ေဆာက်လျက်ရှိေသာ သ ကားစက် ုံ
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ရှမ်းြပည်ေြမာက်ပိုင်း ေကျာက်မီးေသွးသတ တူးေဖာ်ေရး၌ှမ်းြပည်ေြမာက်ပိုင်း ေကျာက်မီးေသွးသတ တူးေဖာ်ေရး၌
ေငွရည်ပုလဲ ှင့် အစိုးရစစ်တပ်တို ချ ပ်ကိုင်ေငွရည်ပုလဲ ှင့် အစုိးရစစ်တပ်တို ချ ပ်ကိုင်
 
 ြမန်မာအစိုးရ သတ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တွင် 20203 စက်တင်ဘာလ
ထုတ်ြပန်ချက်အရ ရှမ်းြပည်ေြမာက်ပုိင်းတွင် ထွက်ရှိသည့် ေကျာက်မီးေသွး စုစုေပါင်း၏ 60 
ရာခိင်ု  န်းေကျာ်မှာ ေငွရည်ပုလ ဲ င့်ှ စစ်တပ်ကာကွယ်ေရးပစ ည်း ထုတ်လပ်ုေရး အရာရိှ ုံးချ ပ်
တိုက ထုတ်လုပ်တာြဖစ် ပီး၊ လွန်ခ့ဲသည့် 12 လအတွင်း အများဆုံးြဖစ်သည်။ 

 
 ဤထုတ်ြပန်ချက်စာတမ်း၌ ေဖ  ြပပါရှိေသာ အချက်အလက်များသည် ေငွရည်ပုလဲ
သတ တူးေဖာ်ေရး လပ်ုငန်း ၏ သီေပါ င့်ှ တနယ်န်း မိ နယ်များမှ စစုည်းချက်မ သာြဖစ်သည်။ 
မိုင်းရယ် မိ နယ်တွင် ေငွရည်ပုလဲ၏ သတ တူးေဖ  ေရးလုပ်ငန်း ထုတ်ြပန်ချက်ေဖ  ြပပါ
ေသာ်လည်း ထုတ်လုပ်မ ပမာဏကိုမူ ေဖ   ြပြခင်းမရှိပါ။
 
 

စ ် ကုမ ဏီ အမည်

စက်တင်ဘာ 
2020 

ေကျာက်မီးေသွး 
ထုတ်လုပ်မ  

ပမာဏ
(မက်ထရစ်တန်)

ေအာက်တိုဘာ 
2019 - 

စက်တင်ဘာ 
2020 

ေကျာက်မီးေသွး 
ထုတ်လုပ်မ  

ပမာဏ 
(မက်ထရစ် တန်)

ေဒသ

1 ထရိပယ် ‘ေအ’ စီးမန် 
(ဆမ်ေလာဝ်)                 -           5,894 သီေပါ

2 ေငွရည်ပုလဲ (မ  ေလး ြဖန်ချီ
ေရး) ကုန်းေပါင်း                -        32,661 သီေပါ (နမ့်မ)

3
ေငွရည်ပုလဲ သတ တူးေဖာ်ေရး 
(ဟတ်ေပါက် သိုမဟုတ် ဟာ
ပွတ်)

       1,490        17,358 တန်ယန်း

4 မင်းထက် ကုမ ဏီ လီမိတက်        5,000       20,000 တန်ယန်း

5 ထွန်း ကွယ်ေပါ (အ ကီးစား) 
ြမန်မာထွဋ်အထိပ်           200       12,200 တန်ယန်း

6 အလင်းသစ်ခု ှစ် ကုမ ဏီ 
(1,2,5,6)              -         1,100 တန်ယန်း

7 ငိမ်းချမ်းေကာင်းကင် 
(တန်ယန်း ၊ မုံးမ) (၁)           150         6,350 တန်ယန်း

8 ကာကွယ်ေရးပစ ည်း ထုတ်လုပ်
ေရး အရာရှိ ုံးချ ပ် ( ကည်း)        3,731       21,731 သီေပါ/လား   း 

(နမ့်မ)

3 http://www.mining.gov.mm/ME-1_mm/1.ME-1_mm/2020%20Sep.pdf
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စ ် ကုမ ဏီ အမည်

ေအာက်တိုဘာ 2020 
ေကျာက်မီးေသွး 

ထုတ်လုပ်မ  ပမာဏ 
(မက်ထရစ် တန်)

မိ နယ်

1 ေငွရည်ပုလဲ (မ  ေလး ြဖန်ချီေရး) 
ကုန်းေပါင်း                 - သီေပါ 

(နမ  သိုမဟုတ် နမ့်မ)

2 ေငွရည်ပုလဲ သတ တူးေဖာ်ေရး 
(ဟတ်ေပါက် သိုမဟုတ် ဟာပွတ်)           1,510 တန်ယန်း

3 ေငွရည်ပုလဲ သတ တူးေဖာ်ေရး 
(ေနာင်ရဲ)                   - မိုင်းရယ်

4 မင်းထက် ကုမ ဏီ လိမိတက်           1,000 တန်ယန်း

5 အလင်းသစ်ခု ှစ် ကုမ ဏီ (1,2,5,6)                   - တန်ယန်း

6 ငိမ်းချမ်းေကာင်းကင် 
(တန်ယန်း၊မုံးမ) (၁)           2,000 တန်ယန်း

7 ကာကွယ်ေရးပစ ည်း ထုတ်လုပ်ေရး 
အရာရှိ ုံးချ ပ် ( ကည်း)           5,000 သီေပါ/လား   း 

(နမ  သိုမဟုတ် နမ့်မ)

8 ေရ လ   ာ                  - တန်ယန်း

 
 ရှမ်းြပည်ေြမာက်ပုိင်းတွင် ေကျာက်မီးေသွးထုတ်လုပ်ေ ကာင်း ေဖ  ြပသည့် အြခား
ကုမ ဏမီျားမှာ တန ်ယန်း မိ နယ်ေြမာက်ဖက် အစိုးရလက်ေအာက်ခ ံြပည်သူစစ်များ ထန်ိးချ ပ်
ရာနယ်ေြမတွင် ြဖစ်ပါသည်။ရှမ်းလူအခွင့ ်အေရးမ   ိ င်အေနြဖင့ ်  ၎င်းေဒသအတွင်း 
သွားေရာက်ကာ သက်ေရာက်မ   အေသးစိပ် အ ချက်အလက်များ  ေကာက်ယူနုိင်ြခင်း မရိှေသးပါ။

4 http://www.mining.gov.mm/ME-1_mm/1.ME-1_mm/Website%20Oct%202020.pdf

 ြမန်မာသ့တ တင်ွးလပ်ုငန်း ြမန်မာအစိုးရ၏ တရားဝင် ဝဘဆုိ်ဒ်တွင် ေအာက်တိဘုာ 
2020 ေဖ   ြပချက်4 အရ  ေငွရည်ပုလဲ ှင့် စစ်တပ်ကာကွယ်ေရးပစ ည်း ထုတ်လုပ်ေရး အရာရှိ

ုံးချ ပ် ( ကည်း) တို စုေပါင်းထုတ်လုပ်သည့် ဓာတ်သတ ပစ ည်း ပမာဏမှာ ရှမ်းြပည်ေြမာက်
ပုိင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့် ပမာဏအားလုံး၏ သုံးပုံ ှစ ်ပံုအထက်တိုးြမင့်ထုတ်လုပ်တာ
ြဖစ်ေ ကာင်း ေဖ  ြပပါရိှသည်။ 

 ေငွရည်ပုလဲ ေကျာက်မီးေသွးထုတ်လုပ်မ  အေြခြပစာရင်းသည် တန်ယန်း မိ နယ်
င့်ှသာ သက်ဆုိင်သည်။ နမ့မ် င့်ှ မိင်ုးရယ် မိ နယ်မှ ထတ်ုလပ်ုသည့ ်ေကျာက်မီးေသွး ပမာဏ

ကုိမြပေပ။





ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမ   ိ င်
shanhumanrights.org
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