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ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

              ယခင်နှစ်မေားတွင် မန္တဘလးအဘြခစိုက် ဘငွရည်ပုလဲလုပ်ငန်းစုကုမ္မဏီနှင့် ြမန်မာ
အစိုးရစစ်တပ်တို့၏ ပူးဘပါင်း ဘကောက်မီးဘသွးတူးဘေါ်ဘရးလုပ်ငန်းမေား တိုးခေဲ့ထုတ်လုပ်မှု 
မေားြပားလာဘသာဘြကာင့် စစ်ဘေးစစ်ဒဏ် ခဘံနရသည့် ရှမ်းြပည်ဘြမာက်ပိုင်းတွင် လယ်ယာ
ဘြမမေား ပေကစ်ီးဆုံးရှုံးြခင်း၊ ဘရထ ုဘလထညုစ ်ညမ်းြခင်း ဒဏခ်ဘံနရသလိ ုလဘူနဘကေးရွာ အမေား
အြပားလည်း ဘြပာင်းဘရေ့ ြခင်းခံရသည်။ 

                    ဘငွရည်ပုလဲ နှင့် အစိုးရစစ်တပ်တို့ အဘပါင်းပါမေားသည် ရှမ်းြပည်ဘြမာက်ပိုင်းတွင်
 လကရ်ှထိတုလ်ပု ်လေကရ်ှသိည့ ်ဘကောကမ်ီးဘသးွ၏ နစှဆ်ဘကော ်သုံးဆပမာဏကိ ုထတုယ်ဘူန
သည့အ်ြပင ်သဘီပါ၊ တန့ ်ယန်းနငှ့ ်မိငု်းရယ ်မမို့နယမ်ေားတငွလ်ည်း သတ္တုတငွ်းသစမ်ေားထပမ်ံ
တိုးခေဲ့လုပ်ဘဆာငဘ်နသည်။

               သီဘပါမမို့နယ်တွင် ဘငွရည်ပုလဲ ကုမ္ပဏီက ၎င်း၏လက်ရှိ နမ္မ(နမ့်မ)ဘကေးရွာအုပ်စု 
နားကွန်သတ္တုတွင်းတခု ထပ်မံတိုးခေဲ့လာသည်။ အလားတူပင် စစ်တပ်ကာကွယ်ဘရးပစ္စည်း 
ထတုလ်ပုဘ်ရး အရာရှရိုံးခေုပ် (စစတ်ပ် လက်နက်ထတုလ်ပ်ုဘရးဌာနခဲွ) ကလည်း 25 နစှ ်စာခေုပ်
ြေင့်  ဘကောက်မီးဘသးွသတ္တုတွင်းတခု စတင်ခဲ့သည်။ ဘလထုညစ်ညမ်းမှု  နှင့်  ဘြမယာ
ပေကစ်ီးဆုံးရှုံးမှု အြပင ်ဘြမမပိုမှုမေားဘြကာင့ ်နမ္မ(နမ့မ်) ဘကေးရွာသားမေားက သတ္တုတငွ်း ရပဆ်ိငု်း
ရန် ထပ်ကာထပ်ကာဘတာင်းဆိုထားဘသာ်လည်း လေစ်လေူရှုကာ တိုးခေဲ့လုပ်ဘဆာင်ဘနမမဲ
ြေစ်သည်။
 တန့်ယန်းမမို့နယ်တွင် ဘငွရည်ပုလဲ ကုမ္ပဏီက တတ်လေက်ဘကေးရွာ လူဘနအိမ်မေား
ဘအာက်တည့်တည့်တွင် တူးဘော်လိုက်သည့် သတ္တုတွင်းတူးဘြမာင်းမေားဘြကာင့် ဘြမဘအာက်
လှိုင်ဘခါင်းမေားတွင် ဘပါက်ကွဲသံမေား ဘန့ဘရာညပါ ြကားဘနရမပီး ထိုဘပါက်ကွဲသံဘြကာင့် ဘြမ
သားမေားလည်း အက်ကွဲကုန်ြကသည်။ သံလွငြ်မစ်၏ အဓိက ြမစ်သွယ်တခုြေစ်သည့် နမ့်ပန်
ြမစသ်ည ်သတ္တုတငွ်းမ ှဆင်းသကလ်ာသည် ့ရေံရ့ညမ်ေား စီး ဝငသ်ွားဘသာဘြကာင့ ်ပငက်ိယုမ်လူ
ြကည်လင်သန့်ရှင်းဘနသည့်ဘရသည်  မည်းညစ်ဘရာင်အြေစ်သို့ ဘြပာင်းလဲ ခဲ့ပါသည်။ 2021 
ဇနန်ဝါရလီအလယပ်ိငု်းတငွ ် 82-စရုှ ိတတလ်ေကဘ်ကေးရွာမ ှမသိားစအုားလုံးကိ ု၄င်းတိုဘ့နအမိ်
မေားနှင့် လယ်ယာဘြမမေားမှ ဘဝးလှံသည့် ဘနရာသို့ ဘရေ့ဘြပာင်းြခင်း ခံရဘြကာင်းဆုိပါသည်။ 
ဘကေးရွာသားတို့၏ အခငွ့အ်ဘရး ဘတာင်းဆိခုေကက်ိလုည်း မခမိ်းဘြခာက ်ခရံသည့အ်ြပင ်ဘဒသခံ
 ြပည်သူ့ စစ် မိုင်းဟအေွဲ့က ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုမေား ရှိဘြကာင်း ဆိုသည်။

                 မိုင်းရယ်မမို့နယ်တွင်လည်း ဘငရွည်ပုလဲ ကုမ္ပဏီက သတ္တုတွင်း  တခုကဘန နှစ်ခုတိုး
ခေဲ့လိုက်သည်။ ၎င်း၏ လက်ဘအာက်ခံကုမ္ပဏီ တခု ြေစ်သည့်  သံဘတာင်ဉီးက ခို ဆုိင်း
ဘကေးရွာအုပ်စုတွင် ကကံစက်ရုံကကီးတခု တည်ဘဆာက်လေက်ရှိသည်။ ရွာသားမေား၏ စိုက်ပေ ိုး
ဘြမယာမေား ဆုံးရှုံးမပီး သတ္တုတငွ်းမ ှထကွလ်ာသည့ ်အညစအ်ဘြကးမေားက ဘရထကွဘ်ပါကဘ်တွ
 ပိတ်ဆို့ ြခင်းခံရသည်။

အကျဉ်းချုပ်



3

ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

                ဘငွရည်ပုလဲသတ္တုတွင်းထွက် ဘကောက်မီးဘသွးမေားကိဘုနာင်ခေ ိုမန္တဘလး နှင့် အြခား
မမို့မေားတွင်ရှိသည့် ၎င်းတို့ပိုင် သြကားစက်ရုံ 2 ရုံ နှင့် ေိလပ်ဘြမစက်ရုံမေားဆီသို့ တင်ပို့သည်
။ ဘငွရည်ပုလဲက တညဘ်ထာင်သည့် အဘရာင်းေိလပ်ဘြမစက်ရုံ နှင့် ဆင်းဘရေလီ သြကားစက်ရုံ
တို့မှာ မန္တဘလးအဘြခစိုက် ဝင်းေရားသားအုပ်စုဝင် ကုမ္ပဏီမေား ြေစ်သည်။

 သတ္တုတွင်းမေားအားလုံးသည် စစ်ဘရးပဋိပက္ခြေစ်သည့် ဘဒသတွင်းမှာသာရှိ မပီး 
ဘကေးလကြ်ပညသ်မူေားလည်း  အစိုးရတပ ်နငှ့ ်ဘဒသတငွ်းရှ ိြပညသ်ူ့စစမ်ေားက ြပနလ်ညတ်ုံ့ ြပန်
နှိပ်စက်မှုြပုလုပ်မည်ကို စိုးရိမ်ရဘသာဘြကာင့် မဆန့်ကေင်ရဲြကပါ။ 2016 ခုနှစ်ထဲတွင် သီဘပါ
မမို့နယ် နမ္မ(နမ့်မ)သတ္တုတွင်း  လုမံခုံဘရး အတွက်ရှင်းလင်းစဉ် အစိုးရတပ်မဘတာ်မှ ဘြမြပင် 
ဘဝဟင် တိုက်ခိုက်ဘရး စစ်ဆင်နွှဲခဲ့သည်မှာ ရွာသားမေား နှိပ်စက်ခံ အသတ်ခံရသည်။ 

               ဤသတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းမေားဘြကာင့် ရွာသူရွာသားမေား ဘတွ့ ကကုံခံစားရသည့် ြေစ်ရပ်
မှာလက်ရှိြမန်မာနိုင်ငံ 2008 အဘြခခံဥပဘဒ၏ အကကိုးဆက်ရလဒ်အြေစ် ထင်ဟပဘ်နဘစသည်
။ သောဝသယဇံာတ မေားအားလုံး သည ်ဗဟိအုစိုးရ ခေုပက်ိငုမ်ှု/ထမိ်းခေုပမ်ှု ဘအာကတ်ငွ ်ထား
ရှမိပီး နိငုင်ဘံတာက်သာလေင ်ပိငုဆ်ိငု ်စမီခံွြဲခား ခငွ့ရ်ှသိည။် ထို့ဘြကာင့လ်ည်းပ ဲဘကောကမ်ီးဘသးွ
သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းမေားကို ဘဒသခံမေား၏ သဘောထား ဆန္ဒရယူမှုမလိုပဲ လုပ်ငန်းရှင်မေားကို
ပါမစဘ်ပးနိုင်သည်။ နိုင်ငံဘတာ် အစိုးရ၊ တပ်မဘတာ် နှင့် လုပ်ငန်းရှင် ခရိုနီမေားက သတ္တုတွင်း
မှ အကေ ိုးအြမတ် ရရှိခံစားသဘလာက် ဘဒသခံြပည်သူမေားအဘနြေင့် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်  
အိုးအိမ်မေားစွန့်ခွါရမပီး၊ ဆင်းရဲတွင်းပိုနက်ကာ ဆုံးရှုံးမှုမေားနှင့်သာ ရင်ဆိုင်ရသည်။

             တိုင်းရင်းသားဘဒသတွင် သတ္တုတွင်းတူးဘောဘ်ရးလုပ်ငန်းမှ ကကီးပွါးခေမ်းသာလာသည့် 
ခရိနုမီေား၏ တရားမျှတမှုမရှဘိသာ ဘခါင်းပုြံေတမ်ှုသည ်ြပညတ်ငွ်းစစ ်ဆယစ်နုစှဘ်ပါင်းမေားစွာ
 အဓွန့်ရှည်ရြခင်း၏ အြကာင်းရင်း တရပ်ပင်ြေစ်သည်။ သို့ဘသာ်လည်းပဲ ဘနြပည်ဘတာ် အစိုးရ
အဘနြေင့် ဤအနိဋ္ဌာရုံ ြမင်ကွင်းကို လေစ်လေူရှုကာ ကကီးမားဘသာ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းမေား 
အတွက် ပါမစ်မေား ခေဘပးဘနဆဲ ြေစ်သည်။ 

            ကျွန်ုပ်တို့ ရှမ်းလူ့အခွင့်အဘရးမဏ္ဍိုင် အဘနြေင့် အလေင်အြမန် ဘတာင်းဆိုလိုသည်မှာ 
ရှမ်းြပည်နယ်တွင် အစိုးရစစ်တပ်ေက်မှ တိုက်ခိုက်ဘရး စစ်ဆင်နွှဲဘနသမျှ နိုင်ငံ့တဝှမ်း 
သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းမေား အားလုံး လည်း  ရပ်ဆိုင်းဘပးရန်ြေစ်မပီး၊ မငိမ်းခေမ်းဘရး ဘပးစွမ်းနိုင်မပီး
ဘဒသခံြပည်သူမေား အသက်အိုးအိမ် ဘြမယာ နှင့် ြမစ်ဘခောင်းမေားအားလည်း အကာအကွယ် 
ဘပးနိုင်သည့် ေက်ဒရယ် အဘြခခံဥပဘဒအသစ် ဘပါ်ဘပါက်လာသည့်တိုင် ြေစ်သည်။
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ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

မာတိကာ

ေီမပါမှို့နယ်ှေ မကျာက်ှီးမေးွေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ှှု
• နမ္မ(နမ့်မ) - ဘငရွည်ပုလဲ 6

8

6

• နမ္မ(နမ့်မ) - အစိုးရစစ်တပ်

တန့်ယန်းမှို့နယ်ှေ မကျာက်ှီးမေွးေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ှှု
• တတ်လေက်ဘကေးရွာ - ဘငရွည်ပုလဲ 12

12

ှိုင်းရယ်မှို့နယ်ှေ မကျာက်ှီးမေွးေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ှှု
• ခိုဆိုင်း - ဘငွရည်ပုလဲ 20

20

ရေှ်းပပည်မပှာက်ပိုင်းမကျာက်ှီးမေးွေတ္တုတူးမော်
မရး၌ မငွရည်ပုလဲ နေင့် အစိုးရစစ်တပ်တို့ ချုပ်ကိုင်

24

အကျဉ်းချုပ် 2
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ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

 ခရစ်နှစ် 2004 ကတည်းက ဘငွရည်ပုလဲကုမ္ပဏီသည် နမ္မ(နမ့်မ)ဘကေးရွာတွင် 
ဘကောက်မီးဘသွး တူးဘေါ်ဘရးလုပ်ငနး်မေား စတင်ခ့ဲပါသည်။ 2017 ခုနှစ်က “နမ္မ(နမ့်မ)
ဘကောကမ်ီးဘသွး ရပဆ်ိငု်းပါ” 1ဆိသုည့ ်ရမှ်းဘတာငသ်အူေဲွ့၏ အစရီငခ်စံာတငွ ်ဘကောကမ်ီးဘသွး
တူးဘေါ်ဘရးလုပ်ငန်းဘြကာင့် စိုက်ပေ ိုး ဘရးမခံဘြမမေား ပေက်စီးြခင်း၊ ဆည်ဘြမာင်းတာတမန်မေား 
ကေ ိုးပေက်ြခင်း၊ ဘရထု ဘြမထု ညစ်ညမ်းြခင်းမေား ြေစ်ဘပါ်လာြခင်းဘြကာင့် လူဉီးဘရဘပါင်း 3,000 
ဘကောအ်ား ဆိုးကေ ိုးသကဘ်ရာကမ်ှုမေား ရှခိဲဘ့ြကာင်း ထတုြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။် နမ္မ(နမ့မ်)ဘကေးရွာသား
မေားသည ်2016 ကတည်းက နမ္မ(နမ့မ်)သတ္တုတင်ွး ရပ်ဆုိင်းဘရးလှုပရ်ှား မှုမေား  စတင်ခ့ဲဘစကာ
မူ ဘငွရည်ပုလဲအဘနြေင့် ဘဒသခံြပည်သူမေား၏ စိုးရိမ်မှုမေားကို အဘရးမလုပ်ခဲ့ပါ။ 
 
 ပိန်းဆိငု်းသတ္တုတွင်း ပိတ်မပီးဘနာက် ဘငရွည်ပုလဲသည် 5 နှစ်တာကာလအတွင်း နမ္မ
(နမ့်မ)ဘကေးရွာ အုပ်စုဝင် နားကွန် နှင့် ပန်ငါးဘကေးရွာမေား၌ သတ္တုတွင်း  ၁-ခုစီ တည်ဘထာင်ခဲ့
သည။် 2020 ဇနန်ဝါရလီမစှ၍ ဘငွ ရညပု်လသဲည ်နားကွနတ်င်ွ လက်ရှဘိြမဘအာက ်သတ္တုတင်ွး
မှ ဘလဟာြပင် သတ္တုတွင်းတခုလည်း တိုးခေဲ့လုပ်ဘဆာင်လာသည်။ နားကွန်သတ္တုတွင်းက 
ဘြမဘအာကတ်ငွ ်တညဘ်ဆာကထ်ားတာဘြကာင့ ်ဘြမမပိုမှု ြေစဘ်ပါ်ဘစသည့် ြပင ်မီးခိုးမေားလည်း
ဘြမဘအာက်မှတိုးထွက်လာသည်။ ယခင်နှစ်တွင် ဘြမဘနရာရှင်းလင်းမှု နှင့်  တူးဘြမာင်း
တည်ဘဆာက်မှုမေားလည်း တိုးခေဲ့လာတာဘြကာင့် ကုန်းဘပါင်းဘကေးရွာမှ ရွာသား ၅ ဉီးပိုင် 
ဘတာင်ကုန်းယာဘတာမေား ပေက်စီးဘြကာင်း၊ တဉီးတဘယာက်မျှ နစ်နာဘြကးမရဘြကာင်း ဆို
ပါသည်။

 ဘငွရည်ပုလဲ သတ္တုတွင်းလုပ်သားမေား ဘနထိုင်ရန်အဘဆာင်ဘဆာက်လုပ်ရန် ဟုဆို
ကာ ဘြမဧကဘပါင်း 30 ရငှ်းလင်းမပီး ယင်းဘြမပိငုရ်ငှမ်ေားအား နစန်ာဘြကး တစုတံရာမျှ ဘပးြခင်း
မရှိပါ။နားကွန်သတ္တုတွင်း စီမံကိန်းတွင် အလုပ်သမား 55 ဘယာက်ရှိမပီး တရုတ်နိုင်ငံသား 25 
ဉီးလည်း ပါဝင်ဘြကာင်း ဆိုပါသည်။ 
1 http://www.burmese.shanhumanrights.org/index.php/newsletter/326-stop-coal-mining-in-nam-ma

ေီမပါမှို့နယ်ှေ မကျာက်ှီးမေွး ေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ှှုေီမပါမှို့နယ်ှေ မကျာက်ှီးမေွး ေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ှှု

နမ္မ(နမ့်မ) - ဘငွရည်ပုလဲနမ္မ(နမ့်မ) - ဘငွရည်ပုလဲ

နစ်နာသူရွာသားမေား ဆုံးရှုံးသည့် ယာဘတာပမာဏ

နိုင်းထွဏ်း 2.5 ဧက

လုံးမှူး 4 ဧက

နိုင်းမွဏ်း 2 ဧက

လုံးဝန်းတိ 5 ဧက

စိုင်းပိမ်မိန်း မသိ
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 2020 နှစ်ဉီးပိုင်းတွင် ဘြမဘအာက်သတ္တုတွင်း တခုအြပင် ဘငွရည်ပုလဲက ကွင်းြပင်
ဘကောက်မီးဘသးွ သတ္တုတွင်းတခုလည်း စတင်ခဲ့သည်။ နားကွန်သတ္တုတွင်း အသစ်၏ 
အကေယအ်ဝန်းပမာဏမှာ 5 ဧက ခန့ ်ရှမိပီး အရငက် ဘကေးရွာသားမေားပိငု ်မယဇ်လပီင ်စိကုပ်ေ ိုး
ခင်းတခုြေစ်သည်။ စိုင်းဒင် နှင့် လုံးယီ ရွာသားနှစဘ်ယာက်တို့ စိုက်ပေ ိုးမခံက ယင်းသတ္တုတွင်း
စီမံကိန်းနှင့်ကပ်လေက်ရှိမပီး တနှစ်လျှင် ကေပဘ်ငွ 1.5 သန်း (အဘမရိ ကန် ဘဒါ်လာ 1,170) မျှ 
ဘကာကပ်သဲီးနှမံ ှဝငဘ်ငရွရှသိည။် စိငု်းဒင ်နငှ့ ်လုံးယတီိုက့ သတ္တုတငွ်း စမီကံနိ်း ကဘန နယဘ်ြမ
ကေူးဘကော်လာမှာကို ရတက်မဘအးစရာ ြေစ်ဘနြကသည်။ 
 
 ဇန်နဝါရီလ 2, 2021 ဘန့တွင် ဘငွရည်ပုလဲကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းရှင်မေားက နမ္မ(နမ့်မ)
ေုန်းကကီးဘကောင်းတွင် ရွာသားမေားအား အစည်းအဘဝး ဘခါ်ယူကာ သဘောတူညီလက်မှတ် 
ဘရးထိုးဘစခဲ့သည်။ ယင်းသဘောတူခေက် စာတမ်း၌ နမ္မ(နမ့်မ) ဘဒသတွင် ၎င်းတို့ကုမ္ပဏီအား
 6 လြကာ သတ္တုတွင်း တူးဘော်ခွင့ြ်ပုရန်နှင့် ကေပ်ဘငွ သန်း 110 (82,600) နစ်နာဘြကးဘငွ ရယူ
မပီး ပေက်စီးသွားသည့် ဘြမဘနရာအခေ ို့ အပါအဝင် ကေ ိုးကေဘရကာတာတာရိုးမေား ြပုြပင်ဘပး
မည်ဟု ဘောြ်ပထားသည်။
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 ခရစ်နှစ် 2020 နှစ်ဉီးပိုင်းတွင် မင်းဘရေလွှာ ကုမ္ပဏီက နမ္မ(နမ့်မ) နှင့် နားနန်းဘကေးရွာ
ဘြမာက်ေက် ကီလိုမီတာ 500 ခန့်အကွာတွင် ဘကောက်မီးဘသွးသတ္တုတွင်း တခုလည်း စတင်ခဲ့
သည်။ မင်းဘရေလွှာ ကုမ္ပဏီသည် စစ်တပ်ကာကွယ်ဘရးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ဘရး အရာရှိရုံးခေုပ် 
အ တွ က်  ဝ န် ဘဆာ င် မှု လု ပ် င န်း မေား  လု ပ် ကို င် ဘဆာ င် ရွ က် ဘပး လေ က် ရှိ မပီး ၊  ဘမာ် ထ န်
ဘကောက်မီးဘသွး သတ္တုတွင်းမှာ အစိုးရစစ်တပ် ကိုယ်တိုင် 1980 ြပည့်နှစ်မှ စတင်လည်ပတ်ခဲ့
ရာမှ 2010 တွင် ရပ်နားခ့ဲသည်။ ြမန်မာ အီးအိုင်တီအိုင် တိုးတက်မှုအဘြခြပ နှစ်ပတ်လည် 
အစီရင်ခံစာ 2018-2019 (Myanmar EITI Annual Progress Report 2018-2019) အရ စစ်တပ် 
ကာကွယ်ဘရးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ဘရး အရာရှိရုံးခေုပ်၏ နမ္မ(နမ့်မ)သတ္တုတွင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ 
07/05/2010 မှ 06/05/2035 အထိြေစ်မပးီ အကေယ်အဝန်းမှာ 2.22197 စတုရန်း ကီလိုမီတာ 
ြေစ်သည2်။  
 မင်းဘရေလွှာကုမ္ပဏီက ရွာသားမေားကိုဘြပာသည်မှာ  ၎င်းတို့  ဘကောက်မီးဘသွး
သတ္တုတွင်း  စီမံကိန်းသည် နားနန်းဘကေးရွာ ထက်ဝက်ဘကော်မျှ ပါသွားနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ 
ယဘန့ထဘိတာ့ 25 ဧကခန့်မျှရှိသည့် ဘတာင်ကုန်းဧရိယာတခုလုံး မေိုခွင်းမပီး တွင်းနက်မှာ ဘပ
-30 ခန့်ရှိသည်။ မယ်ဇလီပင် နှင့် ဘြပာင်းပင် စိုက်ပေ ိုးသည့် နားနန်းဘကေးရွာသား 3 ဘယာက်ပိုင်
 ဘတာင်ကုန်းယာဘတာမေား ဆုံးရှုံးဘြကာင်း နစ်နာဘြကး ဘငွမေားလည်း ရရှိဘြကာင်း ဆိုသည်။

 သို့ဘသာ်လည်းပဲ ရွာသားမေား ဘတာင်းဆိုသည့် နစ်နာဘြကး ပမာဏကိဘုတာ့ မရြက
ပါ။ 10 ပုံ 1 ပုံသာ ရရှြိက မပီး “ဘပးသည့်အတိုင်းပဲယူပါ” ဟု ၎င်းကုမ္ပဏီက ဘြပာဘသးသည်။ 
ကုမ္ပဏီ အရာရှိတဉီးက ရွာသားမေားကိုဘြပာသည်မှာ-- “တကယဘ်တာ့ ောမှဘပးစရာဘတာင် 
မလိေုူး၊ ကျွန်ဘတာ်တို့က အစိုးရထံမှ ခွင့ြ်ပုမိန့်ရထားတာ ြကာလှမပီ၊ ခင်ဗေားတို့ ဘမွးဘတာင် မ
ဘမွးဘသးေူး။ ပါမစလ်ည်း ေယသ်ူ့ထမံ ှဘတာင်းဘနစရာမလိေုူး။ ကျွနဘ်တာတ်ို ့ဘပးတဲပ့ိကုဆ်ံ
က ခင်ဗေားတို့ ကကိုးစားပမ်းစား စိုက်ပေ ိုးထားတဲ့ စိုက်ခင်းအတွက် နစ်နာဘြကးဘပးတာ” ။

 တူးထားသည့ ်ဘကောကမ်ီးဘသွးမေားကိ ု12-ေီး ထရပက်ားမေားြေင့ ်နမ့ဘ်ပါင ်မနိ်းလမ်း
ဘပါ်သို ့သယဘ်ဆာငမ်ပီး 22-ေီး အထူးြပုြပငထ်ားသည့ ်ထရပက်ားကကီးမေားြေင့ ်တဆင့ ်နမ့ဘ်ပါင်
ြမစ်ကမ်း ေက်ဆီသို့ ဉီးတည်တင်ဘဆာင်သွားြကသည်။ ရွာသားမေား ြပန်ဘြပာြပသည်မှာ-- “
ဘန့စဉ်ဘန့တိုင်းပဲ 22-ေီး ထရပ်ကားမေ ိုး အစီး 30 ခန့် လာတင်သွားတယ်။ ကားအမိုးအကာ
လည်း ေုံးအုပ်တာမရှိဘတာ့ တလမ်းလုံး ေုံဘတွတဘထာင်းဘထာင်းပဲ။”
 အစိုးရစစ်တပ်မှ တပ်သားမေားက နမ္မ(နမ့်မ)ဘဒသတွင် လုံမခုံဘရးကင်းမေား ပုံမှန်
လှည့်လည်လေက်ရှိသည်။

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

နှ္မ(နှ့်ှ) - အစိုးရစစ်တပ်နှ္မ(နှ့်ှ) - အစိုးရစစ်တပ်

အမည် ဆုံးရှုံးဘြမပမာဏ ရရှိသည့်နစ်နာဘြကး

လုံးပွတ် 5 ဧက ကေပ်ဘငွ 7-သန်း

လုံးထွန်း 3 ဧက ကေပ်ဘငွ 5-သန်း 

လုံးတာ 3 ဧက ကေပ်ဘငွ 5-သန်း
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ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

နားကွန်ရွာရှိ အသစ်တိုးခေဲ့ထုတ်ယူဘနသည့်ဘကောက်မီးဘသွးတွင်း

ဘကောက်မဲမမို့နယ်အတွင်း စစ်ဆင်ဘရးထွက်လာြကဘသာအစိုးရစစ်တပ်
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ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

နားကွန်ရွာတွင်တူးဘော်လေက်ရှိဘသာဘကောက်မီးဘသွးတွင်းအသစ်

နားကွန်ရွာအနီးရှိ ဘကောက်မီးဘသွးတွင်းမေားမှထွက်ရှိလာဘသာမီးခိုးဘငွ့မေား
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ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

နားနန်းဘကေးရွာမှဘကောက်မီးဘသွးတွင်းအသစ်မေား

နားကွန်ဘကောက်မီးဘသွးတွင်းမှ ဘငွရည်ပုလဲကုမ္ပဏီ၏ ကုန်တင်ကားမေား



12

ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

 တတ်လေက် ဆုိသည်မှာ လူဘနအိမ်ဘြခ 82-လုံးရှိသည့်  နားဟုတ် (ၼႃးႁုၵ်ႇ) 
ဘကေးရွာအုပ်စုဝင် တန့်ယန်းမမို့နယ်တွင် ရှိသည့် ဘကေးလက်ဘတာရွာ တရွာပင်ြေစ်သည်။ 
ရွာသူရွာသားမေားက ဆန်စပါး၊ ဘြပာင်း၊ ဘြမပဲ၊ လကေ်က် နှင့် မယ်ဇလီပင်မေား အဓိကထား၍ 
အသက်ဘမွးဝမ်းဘြကာင်းြေစ် စိုက်ပေ ိုးြကသည်။ အိမ်ဘထာင်စုတစု၏ ပုံမှန်ဝင်ဘငွမှာ ပေမ်းမျှ
အားြေင့် တနှစ်လေင် ကေပ်ဘင ွ900,000 (အဘမရိကန် ဘဒါ်လာ 650) ခန့်ြေစ်သည်။

 ခရစ်နှစ် 2002 တွင် ယခင်နိုင်ငဘံတာ်မငိမ်ဝပ်ပြိပားဘရး အတွင်းဘရးမှူး (၁) ဗိုလ်ခေုပ်
ခငည်နွ့က် ရဟတယ်ာဉြ်ေင့ ် အလညအ်ပတဘ်ရာကမ်ပီး မေားမြကာမ ီ တတလ်ေက ်ဘကောကမ်ီးဘသွး
သတ္တုတွင်း စတင်ခဲ့တာြေစ်သည်။

တန့်ယန်းမှို့နယ်ှေ မကျာက်ှီးမေွးေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ှှုတန့်ယန်းမှို့နယ်ှေ မကျာက်ှီးမေွးေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ှှု

တတ်လျက်မကျးရွာ - မငွရည်ပုလဲတတ်လျက်မကျးရွာ - မငွရည်ပုလဲ

 
 နစန်ာဘြကးဘင ွတစုတံရာ ဘပးြခင်းမရှပိ ဲဘဒသခ ံလယသ်မားမေားထမံ ှလယယ်ာဘြမ
မေားသမိ်းယကူာ ပတ္တြမား နငှ့ ်ဘရေစန်းလု ံကမု္ပဏတီိုက့ သတ္တုတငွ်းလပုင်န်းမေား စတငလ်ညပ်တ်
ခဲ့သည်။ ထိုအခေိန်က လယ်ယာဘြမမေား ဆုံးရှုံးြကသည့် လယ်သမားမေားမှာ ဘအာက်ပါအတိုင်း
ြေစ်သည်။
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ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

 ခရစ်နှစ် 2008 မှစ၍ ဘငရွည်ပုလဲ ကုမ္ပဏီက တရုတ်အလုပ်သမားမေား အသုံးြပုကာ
 သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်း မေား ရယူခဲ့သည်။ တူးဘေါ်ရရှိသည့် ဘကောက်မီးဘသးွမေားကိုမူ ဘနာင်ခေ ိုရှိ
 သြကားစက်ရုံနှင့် မန္တဘလးအဘြခစိုက် ေိလပဘ်ြမစက်ရုံဆီသို့ တင်ပို့သည်။ 

 သတ္တုတငွ်းလပုင်န်းဘြကာင့ ်တတလ်ေကဘ်ကေးရွာနငှ့ ် အနီးကပဆ်ုံးဘကေးရွာ အမိဘ်ြခ
 80  ရှိ ဟတဘ်ပါက်ဘကေးရွာဘဒသခံမေား အသုံးြပုလေက်ရှိသည့် သောဝဘရစီးစမ်းဘခောင်းမေား 
ညစ်ညမ်းဘြကာင်းဆိုသည်။ ရွာတွင်းရှိ ဘရတွင်းမေားလည်း ခန်းဘြခာက်ကုနဘ်ြကာင်းဘြပာသည်
။ သတ္တုတွင်း မှ စွန့်ပစ်သည့် အမှိုက်မေားဘြကာင့် ဘဒသခဘံကေးရွာသားမေား ယခင်က အသုံးြပု
သည့် သောဝဘရစီးဘခောင်းမေား ဆည်ဘြမာင်းမေား ပိတ်ဆို့ဘစသည်။ သတ္တုတွင်းမှ စုပ်ထုတ်
လိုက်သည့် ညစ်ညမ်းဘရမေား ကုမ္ပဏီက တာဝန်မဲ့ကာ စွန့်ပစ်သည့်အတွက် ဟတ်ဘပါက်ကို
ြေတမ်ပီး အနီးအနားတငွ ်စီးဆင်းလေကရ်ှ ိသောဝဘရစီးဘခောင်း ထသဲို ့စီးဝင ်သွား သည။် ကမု္ပဏီ
က ဒီစွန့်ပစ်ဘရကို ဘကေးရွာသားမေား စိုက်ပေ ိုးဘရး၌ အသုံးြပုရန် ဘပးထားဘသာ်လည်း ဘရက 
အလွန်ညစ်ညမ်းဘသာဘြကာင့် အသုံးြပုရန် မသင့်ဘလော်ဟု ရွာသားမေားက ဆိုပါသည်။

 ြမစ်ဘြကာတဘလျှာက် ဘနထိုင်ြကသည့် ဘကေးလက်ရွာသားမေားက သတ္တုတွင်းမှ 
စွန့်ပစ်ဘရဘြကာင့်  ၎င်းတို့ ြမစ်ဘခောင်းမေား  မည်းနက်ဘရာင်အြေစ် ဘြပာင်းသွားဘြကာင်း 
ဘြပာသည်။ 

 ရွာလမ်းတဘလျှာက်တွင် အထူးသြေင့် လုံဘကာ် (35 အိမ်ဘြခ) နှင့် ကေိန်းယမ်း (40 
အိမ်ဘြခ) ဘကေးရွာဘတွကိုြေတ်မပီး သည်ဘဆာင်သွားသည့် ဘကောက်မီး  ဘသွး ထရပ်ကားမေား
ဘြကာင့် ေုံမှုန့်ဘတွတလူလူ လွှမ်းမခုံလေက်ရှိသည်။ တဘန့လေင် 12-ေီး ဘကောက်မီးဘသွးတင် 
ထရပ်ကားကကီးမေား အစီး 50 ခန့် အမိုးအကာ ေုံးအုပ်ြခင်းမရှိပဲ ၎င်းတို့ ဘကေးရွာဘတွကို ြေတ်
သွားြကသည်။ 

 ခရစန်စှ ်2008 ခုနစှတ်င်ွ ဘရေလင်္ကာအမညရ်ှ ိကုမ္ပဏကီ ဘဒသခရံွာသားမေားပုိင် သစပ်င်
စိကုပ်ေ ိုးခင်းမေား သမိ်းယကူာ သတ္တုတငွ်း  စတငတ်ူးဘေါ်ခဲသ့ည့အ်တကွ ်အဘြခအဘန ပိမုိဆုိုးရွား
ခ့ဲသည်။ နစ်နာဘြကးဘငွအဘနြေင့် မယ်ဇလီပင် တပင်အတွက် ကေပ် 10,000 (အဘမရိကန် 7 
ဘဒါ်လာခန့်) မျှသာဘပးသည။် ယင်းနစန်ာဘြကး ပမာဏသည ်ရွာသားမေား တနစှလ်ေင် မယ်ဇလီ
ပင် တပင်ကထွက်ရှိသည့် ဝင်ဘင၏ွ တဝက်ခန့်မျှသာြေစ်သည်။ 

 

စဉ် အမည် ဆုံးရှုံးသည့် စိုက်ပေ ိုးဘြမ ဧက

1 လုံးနာလိန် 2-ဧက အထက်

2 လုံးဘကာ 2-ဧက အထက်

3 လုံးဩ 1-ဧက အထက်

4 ဆန်လေန်း 1-ဧက အထက်

5 ဆန်လူ 1-ဧက အထက်

6 ဆန်ဩ 1-ဧက အထက်
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ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

  ခရစ်နှစ် 2019 မှာဘတာ့ ထိုဘကောက်မီးဘသွးတူးဘော်ဘရးလုပ်ငန်းကို ဘရေလင်္ကာမှ ဘငွ
ရည်ပုလဲ ကုမ္ပဏီသို့ လွှဲဘြပာင်းလိုက်သည်။ 

 
 2020 မတလ်အတငွ်း တတလ်ေကဘ်ကေးရွာ ဘြမဘအာကပ်ိငု်း ဘကောကမ်ီးဘသးွသတ္တုတငွ်း
မေားမှ ဘပါက်ကွဲသံမေား ဘန့ဘရာ ညပါ ြကားဘနရသည်။ လူဘနအိမ်ဘအာက်၊ ကျွဲနွားတင်းကုတ်
ဘအာက်၊ စိုက်ပေ ိုးဘရးမခံ ဘြမလွှာမေား အက်ကွဲ ကုန်ြကသည်။

 2020 ခနုစှ ်ဘမလအတငွ်း ရွာသားတိုက့ ဘကေးရွာအပုစ် ုဥက္ကဌထ ံ၎င်းြေစရ်ပက်ိ ုတိငုြ်ကား
သြေင့ ်ဘငွရညပ်လုကုဲမ္ပဏကီ ြပနလ်ည၍်  မသိားစ(ု11)စ ုအတက်ွ ရာွ၏ဘြမာကေ်ကရိှ် စိက်ုပေ ိုးဘရး
လုပ်ကိုင်၍မ ရသည့် ဘြမကွက်တစ်ဘနရာတွင် အိမ်သစ်မေားဘဆာက် ဘပးခဲ့သည်။ ရွာသား တို့က 
နစ်နာဘြကးကို ဘငွသားအြေစ်ြေင့် လိုခေငြ်ကမပီး၊ သူတို့ စိုက်ပေ ိုးဘရးမခံနှင့် ကပ်လေက်ရှိသည့် ရွာ၏
အဘနာက်ေက်သို့ ဘြပာင်းဘရေ့ခေငြ်ကသည်။
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ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

တတ်လေက်ဘကေးရွာသူရွာသားမေား၏ဘနအိမ်မေားဘအာက်တွင် ြေစ်ဘပါ်ဘနဘသာ ဘြမအက်ကွဲမှုမေား
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ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

တတ်လေက်ဘကေးရွာသားမေား၏ဘနအိမ်မေားဘအာက်တွငြ်ေစ်ဘပါ်ဘနဘသာ ဘြမအက်ကွဲမှုမေား

တတ်လေက်ရွာမှဘကောက်မီးဘသွးတွင်း
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ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဍိုင်

 ကုမ္ပဏီက ရွာသားဘတွ၏ ဘငွသားနစ်နာဘြကး ဘတာင်းဆုိခေက်ကို  သဘောတူ
ဘသာ်လည်း သူတို့ဘရေ့သွားလိုသည်ဘ့နရာကိုဘတာ့ မရခဲ့ပါ။ ရွာသားမေားအေို့ ဘရးွခေယ်ခွင့် မရှိ
ပါ ဘပးတာကိယုမူပီး အဘြခခေဘပးသည် ့ဘနရာတငွသ်ာ  ဘကေနပရ်သည။် သဘောမတပူါကလည်း
ောမှမရေဲ လက်ခေည်းဗလာ ြေစ်သွားနိုင်သည်ကို စိုးရိမဘ်နြကသည်။

 အမိဘ်အာကတ်ငွ ်အကက်ွမဲှုမေား ြေစခ်ဲသ့ည့ ်ရွာသားမသိားစ ု11 ဉီးအတကွ ်နစန်ာဘြကး
ဘငွကို မူလပိုင်ဆိုင်သည့် ဘြမမခံဝင်း ပမာဏအလိုက် ဘအာက်ပါအတိုင်း ဘပးရန် သဘောတူညီ
ခဲ့သည်။
 

     
 2020 ဇွန်လတုန်းကလည်း ဘြမဘအာက်တူးဘြမာင်းမေား ဆက်လက်လုပ်ဘဆာင်
သည့်အတွက် သီးခံနိုင်စွမ်း မရှိဘတာ့သည့်အဘလောက် မဘြပာင်းဘရေ့ရဘသးသည့် လက်ကေန် 
ရွာသူရွာသားမေားက ဘနရာသစ်သို့ ဘြပာင်းဘရေ့ရုံမှတပါး အြခားမရှိမပီ။ ဒီဘတာ့ ရွာသားတို့က 
အမိဘ်ထာငစ်တုစလုေင ်အမိဘ်ြမမခံ တနဘ်ြကးအလိကု ်အမေားဆုံး ကေပ ်35  သနိ်းအထ ိဘလောဘ်ြကး
ဘပးမညဆ်ိလုေင ်ဘြပာင်းဘရေ့မညဟ် ုဘတာင်းဆိြုကသည။် တကယဘ်တာ ့ဒဘီလောဘ်ြကးဘငသွည်
 ရွာသားတို့ ဘတာင်းဆိုသည့်နှုန်းထက် ဘလော့ နည်းဘနပါဘသးသည်။

စဉ် အိမ်ပိုင်ရှင် မူလရွာတွင် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု နစ်နာဘြကး ကေပ်ဘငွ

1 လုံးပီး (ဟိုယ) 2-ဧက နီးပါး 35 သိန်း

2 ဆန်လေန်း 2-ဧက အထက် 35 သိန်း

3 နိုင်းမန် 1.6 ဧက 20 သိန်း

4 ပါမွဏ်း 1.6 ဧက 20 သိန်း

5 အိုက်လှ + ဘအးဘအာင် 1.6 ဧက 20 သိန်း

6 အိုက်ဝိလ 3.2 ဧက 35 သိန်း

7 လုံးနာလိန် 3.2 ဧက 35 သိန်း

8 နိုင်းပီး 3.2 ဧက 35 သိန်း

9 နိုင်းအွန် 1.6 ဧက 10 သိန်း

10 စဝ်ဘမာင် 1.6 ဧက 15 သိန်း

11 ခိန်းဩ မသိ 20 သိန်း
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 ဒီဇင်ောလ 4, 2020 ရက်ဘန့တွင် တတ်လေကဘ်ကေးရွာမှ လက်ကေန် အိမ်ဘထာင်စု 30 
စလုံး ဘနရာသစ်ဆီသို့ ဘရေ့ဘြပာင်းသွားြကသည်။ သို့ဘသာ်လည်းပဲ နစ်နာဘြကးကိုမူ သုံးပုံတပုံ
သာ ရြကမပီး၊ သဘောတူထားသည့်အတိုင်း ကုမ္ပဏီက ရွာသားမေားအား ဘပးဘဆာင်ြခင်း မရှိ
ဘသးပါ။ နှစ်ေက်သဘောတူ စာခေုပ်အရဆိုလေင် ဘအာက်တိုော သီတင်းကျွတ်လတွင် 
နစ်နာဘြကးမေား အားလုံး ဘပးဘဆာင်ရမညြ်ေစ်သည်။  

 တတ်လေက်ဘကေးရွာမှ ကေန်ရှိဘနသည့်  အိမ်ဘထာင်စု  30 က ဘနရာသစ်ဆီသို့  
ဘြပာင်းဘရေ့ရန် ြငင်းဆန်ရသည့် အဓိကအဘြကာင်းရင်းလည်းရှိဘနပါသည်။ ရွာသားတို့က ရွာ
ဘဟာင်း၏ အဘနာကေ်က ်လပုက်ိငုယ်ာဘြမနငှ့လ်ည်း မဘဝးသည့ ်ဘြမဘနရာတငွ ်ဘြပာင်းဘရေ့လို
ြကဘြကာင်းဘတာင်းဆိုသည်။

  ဒီဇင်ော 15, 2020 ရကဘ်န့တွင် ဘဒသခံ မိုင်းဟြပည်သူ့စစ်အေွဲ့မှ တပ်သားမေား အ
ဘယာက် 20 ခန့်က လက်ကေန်ရွာသားမေားအား ဆင့်ဘခါ်သည်။ ဘြပာင်းဘရေ့ရန်ြငင်းဆန်သည့် 
ရွာသား ၃ ဉီးအား အေွဲ့ဘခါင်း ဘဆာင်မေားဟုဆိုကာ ဝါးလုံးြေင့် အသားကုန် ဘသးွထွက်သံယို 
ြေစ်သည်အထိ ရိုက်နှက်ဘလသည်။ ထို့ဘနာက် ၎င်းရွာသား ၃ ဉီးအား မိုင်းရယ်မမို့နယ် တတ်
လေကဘ်ကေးရွာ ဘတာငေ်က ်20 ကလီိမုတီာခန့်တငွ ်တညရ်ှသိည့ ်မိငု်းဟြပညသ်ူ့စစဌ်ာနခေုပသ်ို့
ဘခါ်ဘဆာင်သွားသည်။ ေမ်းဆီးဘခါ် ဘဆာင်သွားသည့် ရွာသားမေားအား ဘရပူဘလာင်းနှိပ်စက်
ကာ 15 ရက် အြကာတွင် လွှတ်ဘပးလိုက်သည်။
 
 ဤြေစ်ရပ်ဘြကာင့် ရွာသားမေားက သူတို့အခွင့်အဘရးမေား မဘတာင်းဆိုဝံ့ဘတာ့ပါ။  
2021 ဇန်နဝါရီလ လယ်တွင် လက်ကေန်ရွာသားမေားအားလုံး ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ဘပးထား
သည့် ဘနရာသို့ ဘြပာင်းဘရေ့ မပီးြေစ်သည်။ 

 တတ်လေက်ဘကေးရွာတွင် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း စတင်တူးဘေါ်စဉ်ကပင် မိုင်းဟ
ြပည်သူ့စစ်တပ်ေွဲ့က လှုံမခုံဘရးတာဝန်ယူထားသည်။ ဘကေးရွာသားမေား တုန်လှုပ်ဘြကာက်လှန့်
ဘစတာမေ ိုး နှင့် ရွာသားတို့ ဘတာင်းဆိုသည့် အခွင့်အဘရးမေား ကာကွယ်ခွင့်မရဘအာင်လည်း 
ဟန့်တားတာမေ ိုးလုပဘ်ဆာင်သည်။ 

 မိုင်းဟြပည်သူ့စစ်တပ်ေွဲ့ကို မားဂိုဝန် (ဘလာင်မား) ဆိုသည့် တရုတ်မေ ိုးနွယ် တဉီးက
တညဘ်ထာင်ထား တာြေစမ်ပီး 1996 တွင် လက်နက်ခေ ခွန်ဆာ MTA တပ်မှ အရာရှိဘဟာင်း တ
ဉီးလည်းြေစ်သည်။ ၎င်းတပ်ေွဲ့သည် အစိုးရတပ်အား အဘထာက်အကြူပုတပ်ေဲွ့အြေစ် ဘဆာင်
ကေဉ်းဘပးရာမှာ သတင်းဘကော် ဘဇာဘနမပီး၊ တန့်ယန်းမမို့နယ်ဘတာင်ေက် နှင့် မိုင်းရယ်မမို့နယ်
အဘရှ့ေကဘ်ဒသမေားကိ ုသယွတ်န်းလေကရ်ှ ိဘတာငတ်န်းတဘလောကတ်ငွ ်လှုပရ်ှားလေကရ်ှသိည်
။ အစိုးရစစ်တပ်လည်း တန့်ယန်းမမို့ဘပါ်တွင် စစ်အင်အား အြပည့်ခေထားမပီး တတ်လေက်
ဘကေးရွာ၏ ဘြမာက်ေက် 7-ကီလိုမီတာအကွာ ဝမ်ကတ်ဘကေးရွာတွင် စစ်သင်တန်းဘကောင်းကကီး
တခုလည်း တည်ဘထာင်ထားသည်။ 

ကျွန်ဘတာ်တို့ ပိုင်ဆုိင်မှုမှာ အိမ်ဘရာမခံပါဆိုလေင် ကုမ္ပဏီက ဘပးသည်ထက်ကျွန်ဘတာ်တို့ ပိုင်ဆုိင်မှုမှာ အိမဘ်ရာမခံပါဆိုလေင် ကုမ္ပဏီက ဘပးသည်ထက်
 အမေားကကီးတန်တယ်၊ ဒါဘပမယ့် မတတ်နိုင်ေူး ရတာကိုယူမပီး ဘရေ့ဘပးရဘတာ့ အမေားကကီးတန်တယ်၊ ဒါဘပမယ့် မတတ်နိုင်ေူး ရတာကိုယူမပီး ဘရေ့ဘပးရဘတာ့
မယ် မယ်       ဟု တတ်လေက်ဘကေးရွာ ရွာသားတဉီးက ညီးညူဘလသည်။  ဟု တတ်လေက်ဘကေးရွာ ရွာသားတဉီးက ညီးညူဘလသည်။  
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တတ်လေက်ရွာဘကောက်မီးဘသွးတွင်းမေားတွင် အသုံးြပုဘနဘသာစက်ကိရိယာမေား
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 ခရစ်နှစ် 2017 တွင် ဘငွရည်ပုလဲကုမ္ပဏီသည် ခိုဆိုင်းဘကေးရွာအုပ်စုအတွင်း ဘနာင်
ယ နှင့် ောတန်ဘကေးရွာအနီး မိုင်းရယ်မမို့၏ အဘနာက်ဘတာင်ေက် 15 ကီလိုမီတာခန့်တွင် 
ဘကောက်မီးဘသွး သတ္တု တင်ွး တခု စတင်တူးဘောသ်ည။် ဘငွရညပ်လုကဲ 2015 ခုနစှက်ပင် စတင်
ရန ်ကကိုးစားခဲဘ့သာလ်ည်း ဘဒသခလံထူကု ၎င်းတို့ စိကုပ်ေ ိုးဘြမမေား နငှ့ ်ဘရရင်းြမစမ်ေား အကေ ိုး
သက်ဘရာက်မှု ဘနာက်ဆက်တွဲမေား စိုးရိမဘ်သာဘြကာင့် ြပင်းြပင်းထန်ထန် ဆန့်ကေင်သြေင့် မ
ဘအာငြ်မင်ခဲ့ပါ။ ရွာသားမေားက ဘဒသခံ လွှတဘ်တာ်ကိုယ်စားလှယ်၏ အကူအညီြေင့် ဘငရွည်
ပလုအဲား ေအိားဘပးကာ စကယ်န္တရားမေားအားလုံး  ရပုသ်မိ်းဘစခဲသ့ည။် သိုဘ့သာ ်လည်း  ရွာသား
မေားက နစ်နာဘြကးမေား လက်ခံရယူသည့် အခေိန်မှစ၍ ဘငွရည်ပုလဲက သတ္တုတွင်းမေား စတင်
လပုက်ိငုန်ိငုြ်ခင်းြေစသ်ည။် ဘကောကမ်ီး ဘသးွ တူးဘေါ် သည့ဘ်နရာသည ်ဘတာထထူပသ်ည်သ့ော
ဝဘရထကွဦ်းြေစသ်ည့ ်ဘနာငယ် နငှ့ ်ောတနဘ်ကေးရွာတို၏့ဘတာငေ်ကတ်ငွရ်ှမိပီး သတ္တုတငွ်းမေား
တိုးခေဲ့လာသည်နှင့်အမျှ သစ်ဘတာမေား ြပုန်းတီးစြပုလာဘလသည်။

ှိုင်းရယ်မှို့နယ်ှေ မကျာက်ှီးမေွးေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ှှုှိုင်းရယ်မှို့နယ်ှေ မကျာက်ှ ီးမေးွေတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ှှု

ခိုဆိုင်း - မငွရည်ပုလဲခိုဆိုင်း - မငွရည်ပုလဲ
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 2018 ခုနစှတ်င်ွ ဘငွရညပ်လု ဲကုမ္ပဏသီည ်ပထမသတ္တုတင်ွးနင့်ှ 6 ကီလိမုတီာ အကွာ
 ခိုဆိုင်း ဘကေးရွာအုပ်စုဝင် အိမ်ဘထာင်စဘုပါင်း 19 ခုရှိသည့် ရှနဘ်တာ်ဘကေးရွာ နှင့်ကပ်လေက် 
ဒုတိယ သတ္တုတွင်းတခု စတင်ခ့ဲသည်။ ၎င်းသတ္တုတွင်းသစ်သည် ဘငွရည်ပုလဲ ကုမ္ပဏီ၏ 
လက်ဘအာက်ခံ သဘံတာင်ဉီး၏ သြကားစက်ရုံ နှင့် ဘေးြခင်းကပ်လေက်ရှိသည်။ သတ္တုတွင်းမှ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမေားကို ရွာသားတို့၏ စိုက်ပေ ိုးရာဘြမဘနရာမေားဘပါ်တွင် စွန့်ပစ်သည့်အတွက် 
လယ်ကွင်းသို့ စီးဆင်းသည့်ဘရဘခောင်း/ ဘရဘြမာင်းမေား ပိတ်ဆို့ဘစပါသည်။ ထုတ်လုပ်သည့်
ဘကောကမ်ီးဘသွးမေားကိ ုထရပက်ားကကီးမေားြေင့ ်တဘနလ့ေင ်အနည်း ဆုံး 25 ဘခါက ်ခန့မ်ျှ သယယ်ူ
ပို့ဘဆာင်လေက်ရှိသည်။ 

 2020 စက်တင်ောလတုန်းက ရှနဘ်တာ်ရွာသားမေား၏ ဘြပာဆိုခေက်အရ ပထမဉီးဆုံး
တူးသည့်တွင်းက ဘရပန်းထွက်ကာြပည့်လျှဘံနသြေင့် အနီးအနားတဝိုက် ပတ်ပတ်လည်တွင် 
တွင်းသစ်ထပ်တူးရြပန်သည်။ ရှန်ဘတာ် သတ္တုတွင်းမှ စုပ်ထုတ်လိုက်သည့် ဘရသည်ကား နမ့်
ဘလာင်းြမစ်ထဲသို့ စီးဆင်းသွားသည်၊ ထိုမှတေန် နမ့်ပနြ်မစ်ထဲသို့ စီးဝင်သွားသည်။

 သဘံတာင်ဉီး သြကားစက်ရုံကို 2021 တွင် မပီးစီးေို့ သတ်မှတ်ထားသည်။ အနီးအနား
မ ှတူးဘေါ်ရရှသိည့ ်ဘကောက ်မီးဘသးွမေားကိ ုယင်းသြကားစကရ်ုအံတကွ ်အသုံးြပုမညြ်ေစသ်ည်
။ စက်ရုံလည်ပတ်နိုင်ပါက ဘရထု ဘလထုညစ်ညှမ်းမှုမေား ြေစ်ပွါးလာမည်ကို ရွာသားမေားက 
စိုးရိမ်ပူပန်လေက်ရှိသည်။ 
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ရှန်ဘတာ်ရွာအနီးမှဘကောက်မီးဘသွးတွင်း

ရှန်ဘတာ်ရွာ သြကားစက်ရုံတည်ဘဆာကဘ်ရးစီမံကိန်းမှ ခဘရာင်းေိလပ်ဘြမစက်ရုံ၏ ကားမေား
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ရှန်ဘတာ်ရှိ ဘကောက်မီးဘသးွထုတ်ယူဘနသည့်လှိုဏ်ဘခါင်း

ရှန်ဘတာ်ဘကောက်မီးဘသွးမိုင်းလမ်းညွန်ဆိုင်းေုတ်ရှန်ဘတာ်ရွာမှတည်ဘဆာက်လေက်ရှိဘသာ သြကားစက်ရုံ
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ရရေှ်းပပည်မပှာက်ပိုင်း မကျာက်ှီးမေွးေတ္တုတူးမော်မရး၌ေှ်းပပည်မပှာက်ပိုင်း မကျာက်ှီးမေွးေတ္တုတူးမောမ်ရး၌
မငွရည်ပုလဲ နေင့် အစိုးရစစ်တပ်တို့ ချုပ်ကိုင်မငရွည်ပုလဲ နေင့် အစိုးရစစ်တပ်တို့ ချုပ်ကိုင်
 
 ြမန်မာအစိုးရ သတ္တုတူးဘော်ဘရးလုပ်ငန်း ဝက်ေ်ဆိုဒ်တွင် 2020  စက်တင်ောလ
ထုတ်ြပန်ခေက်အရ ရှမ်းြပည်ဘြမာက်ပိုင်းတွင် ထွက်ရှိသည့် ဘကောက်မီးဘသးွ စုစုဘပါင်း၏ 60 
ရာခိငုန်ှုန်းဘကောမ်ှာ ဘငရွညပ်လု ဲနငှ့ ်စစတ်ပက်ာကယွဘ်ရးပစ္စည်း ထတုလ်ပုဘ်ရး အရာရှရိုံးခေုပ်
တို့က ထုတ်လုပ်တာြေစမ်ပီး၊ လွန်ခဲ့သည့် 12 လအတွင်း အမေားဆုံးြေစ်သည်။ 

 
 ဤထုတ်ြပန်ခေက်စာတမ်း၌ ဘေါ်ြပပါရှိဘသာ အခေက်အလက်မေားသည် ဘငရွည်ပုလဲ
သတ္တုတူးဘောဘ်ရး လုပ်ငန်း ၏ သီဘပါ နှင့် တန့်ယန်းမမို့နယ်မေားမှ စုစည်းခေက်မျှသာြေစ်သည်
။ မိုင်းရယ်မမို့နယ်တွင် ဘငွရည်ပုလဲ၏ သတ္တုတူးဘေါ်ဘရးလုပ်ငန်း ထုတ်ြပန်ခေက်ဘေါ်ြပပါ
ဘသာ်လည်း ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကိုမူ ဘေါ် ြပြခင်းမရှိပါ။
 
 

စဉ် ကုမ္ပဏီ အမည်

စက်တငေ်ာ
 2020 

ဘကောက်မီးဘသွး
 ထုတ်လုပ်မှု

 ပမာဏ(
မက်ထရစ်တန်)

ဘအာက်တိုော
 2019 - 

စက်တင်ော
 2020 

ဘကောက်မီးဘသွး
 ထုတ်လုပ်မှု

 ပမာဏ (
မက်ထရစ် တန်

ဘဒသ

1 ထရိပယ်’ဘအ’ စီးမန့် (ဆမ်
ဘလာဝ်)                 -           5,894 သဘီပါ

2 ဘငွရည်ပုလဲ (မန္တဘလး ြေန့်ခေီ
ဘရး) ကုန်းဘပါင်း                -        32,661 သဘီပါ (နမ့်မ)

3
ဘငရွည်ပုလဲ သတ္တုတူးဘောဘ်ရး
 (ဟတ်ဘပါက် သို့မဟုတ် ဟာ
ပွတ်)

       1,490        17,358 တန့်ယန်း

4 မင်းထက် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်        5,000       20,000 တန့်ယန်း

5 ထွန်းကကွယဘ်ပါ (အကကီးစား) ြမန်
မာထွဋ်အထိပ်           200       12,200 တန့်ယန်း

6 အလင်းသစ်ခုနှစ် ကုမ္ပဏီ
 (1,2,5,6)              -         1,100 တန့်ယန်း

7 မငိမ်းခေမ်းဘကာင်းကင် (တန့်
ယန်း ၊ မုံးမ) (၁)           150         6,350 တန့်ယန်း

8 ကာကွယဘ်ရးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်
ဘရး အရာရှိရုံးခေုပ် (ြကည်း)        3,731       21,731 သီဘပါ/လားရှိုး 

(နမ့်မ)
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စဉ် ကုမ္ပဏီ အမည်
ဘအာက်တိုော

 2020 ဘကောက်မီးဘသွး
 ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ (

မက်ထရစ် တန်)

မမို့နယ်

1 ဘငွရည်ပုလဲ (မန္တဘလး ြေန့်ခေီဘရး) ကုန်း
ဘပါင်း                 - သီဘပါ (နမ္မ သို့မဟုတ်

 နမ့်မ)

2 ဘငွရည်ပုလဲ သတ္တုတူးဘောဘ်ရး (ဟတ်
ဘပါက် သို့မဟုတ် ဟာပွတ်)           1,510 တန့်ယန်း

3 ဘငွရည်ပုလဲ သတ္တုတူးဘော်ဘရး (ဘနာင်
ရဲ)                   - မိုင်းရယ်

4 မင်းထက် ကုမ္ပဏီ လိမိတက်           1,000 တန့်ယန်း

5 အလင်းသစ်ခုနှစ် ကုမ္ပဏီ (1,2,5,6)                   - တန့်ယန်း

6 မငိမ်းခေမ်းဘကာင်းကင် (တန့်ယန်း၊မုံး
မ) (၁)           2,000 တန့်ယန်း

7 ကာကွယဘ်ရးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ဘရး 
အရာရှိရုံးခေုပ် (ြကည်း)           5,000 သီဘပါ/လားရှိုး (နမ္မ 

သို့မဟုတ် နမ့်မ)

8 ဘရေလင်္ကာ                  - တန့်ယန်း

 
 ရှမ်းြပည်ဘြမာက်ပိုင်းတွင် ဘကောက်မီးဘသွးထုတ်လုပ်ဘြကာင်း ဘေါ်ြပသည့် အြခား
ကမု္ပဏမီေားမှာ တန့ ်ယန်းမမို့နယဘ်ြမာကေ်က ်အစိုးရလကဘ်အာကခ် ံြပညသ်ူ့စစမ်ေား ထနိ်းခေုပ်
ရာနယ်ဘြမတွင် ြေစ်ပါသည်။ရှမ်းလူ့အခွင့်အဘရးမဏ္ဍိုင်အဘနြေင့် ၎င်းဘဒသအတွင်း 
သွားဘရာကက်ာ သကဘ်ရာကမ်ှု  အဘသးစပိ ်အ ခေကအ်လကမ်ေား  ဘကာကယ်နူိငုြ်ခင်း မရှဘိသးပါ
။

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

 ြမနမ်ာ့သတ္တုတငွ်းလပုင်န်း ြမနမ်ာအစိုးရ၏ တရားဝင ်ဝေ်ဆိဒုတ်ွင ်ဘအာကတ်ိေုာ
 2020 ဘေါ် ြပခေက3်အရ  ဘငရွည်ပုလဲ နှင့် စစ်တပ်ကာကွယဘ်ရးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ဘရး အရာရှိ
ရုံးခေုပ် (ြကည်း) တို့ စုဘပါင်းထုတ်လုပ်သည့် ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်း ပမာဏမှာ ရှမ်းြပည်ဘြမာက်
ပိုင်းတွင်  ထုတ်လုပ်သည့်  ပမာဏအားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံအထက်တိုး ြမှင့်ထုတ်လုပ်တာ
ြေစ်ဘြကာင်း ဘေါ်ြပပါရှိသည်။ 

 ဘငွရည်ပုလဲ ဘကောက်မီးဘသွးထုတ်လုပ်မှု အဘြခြပစာရင်းသည် တန့်ယန်းမမို့နယ်
နငှ်သ့ာ သကဆ်ိငုသ်ည။် နမ့မ် နငှ့ ်မိငု်းရယမ်မို့နယမ် ှထတုလ်ပုသ်ည့ ်ဘကောကမ်ီးဘသးွ ပမာဏ
ကိုမြပဘပ။
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