
ရှမး်လူအခငွ့်အေရးမိငမ် ှေန ကဆ်ံုးရ လူအခငွ့်အေရး ချိးေဖါကမ် သတငး်ထုတြ်ပန်ချက ်

၂၀၂၂ ခှုစ် ဇလုိူငလ် ၅ ရက ်

နယ်စပအ်ြငငး်ပာွးမြပသန များေကာင့် နမ့်ခမး်မိမ ှေဒသခရံာသားများ ကာလရှည်ကာ တုတ၏်လပ် 

စစ်မးီြဖတေ်တာကမ်ကိုခေံနရ 

ရမ်ှးြပည်ေြမာကပုိ်င်း နမ့်ခမ်းမိနယ် ေန င်ခမ်းေဒသမှ ေဒသခြံပည်သူများသည် ၂၀၂၁ ဇူလုိင်လတင်ွ ြဖစပွ်ား 

ခဲ့ေသာ နယ်နမိတသ်တမှ်တေ်ရးအြငင်းပွားမြပသန ေကာင့် တုတ်ိုင်ငံ၏လပ်စစဓ်ာတအ်ား ြဖတေ်တာကမ် ကို 

ခခံဲ့ရပီး ကာလရည်ှကာ လပ်စစမီ်းြပတေ်တာကမ်ကို ကံေတွေနရသည်။ 

အမ်ိေထာင်စေုပါင်း ၁၆၁ စမီှုတင်းေနထုိင်ေသာေန င်ခမ်းေကျးရာသည် တုတ်ိုင်ငံနယ်စပ်အနးီ နမ့်ေမာ၀် 

(ေရလီ) ြမစ၏် ေြမာကဘ်ကက်မ်းတင်ွတည်ရှိသည်။ေန င်ခမ်းေကျးရာသည် နမ့်ခမ်းမိ၏ ေြမာကဘ်ကမှ် ၂ ကလုိီ 

မီတာခန်သာ ကာွေ၀းေသာလ်ည်း နမ့်ေမာ၀်(ေရလီ)ြမစက်ိုြဖတသ်နး်၍ သွယ်တနး်ထားေသာဓာတ ် အားလုိင်း မရှိ 

ရာ ေန င်ခမ်းရာခမံျားသည် အမ်ိနးီချင်းရာြဖစသ်ည့် တုတ်ိုင်ငံ ေန င်ဆမ်ွးရာမှ လပ်စစမီ်းကိုသာ စှေ်ပါင်း များ 

စာွမီှခိုအားကိုးခဲ့ရသည်။  



၂၀၂၀ ေအာကတ်ိုဘာလတင်ွ တုတ်ိုင်ငံမှတာ၀နရ်ှိသူများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပျံပွားမကို ကာကယ်ွ ရန် 

ဟူေသာ အေကာင်းြပချကြ်ဖင့် တစခ်ုင့်ှတစခ်ု 15 မီတာမှ မီတာ ၂၀ ြခားေသာ စှထ်ပ်စည်းုိးများကို ေန င်ခမ်း 

ရာင့်ှနးီေသာ နယ်စပ်တေလျာကတ်င်ွ စတင်တည်ေဆာကခ်ဲ့သည်။ အဆိုပါ ခစံည်းုိးမှာ တုတဘ်က ်ြခမ်းတင်ွ ၇ 

မီတာြမင့်ပီး ဗမာြပည်ဘကြ်ခမ်းတင်ွ ၅ မီတာြမင့်ကာ နယ်စပ်တေလျာကရ်ှိ လယ်ကင်ွး များကိုြဖတ ် သနး်တည် 

ေဆာကထ်ားသြဖင့် ေဒသခလံယ်သမားအချိ၏ ၀င်ေငွကိုထိခိုကေ်စခဲ့သည်။ 

ထုိေန က ် မည်သည့်အသိေပးချကမှ်မရှိဘဲ ၂၀၂၁ ခနုစ ် ဇူလုိင်လ ၁၀ ရကေ်နတင်ွ တုတအ်လုပ်သမားများသည် 

ေန င်ခမ်းေဒသခြံပည်သူများပုိင် လယ်ယာေြမများအတင်ွးသုိ ၀င်ေရာကက်ာ ေန ကထ်ပ် ခစံည်း ုိးအလွာ တစခ်ု 

ကို စတင်တည်ေဆာကခ်ဲ့ကသည်။ ေန င်ခမ်းြပည်သူများသည် ၄င်းတိုကိုတားဆးီခဲ့ပီး နမ့်ခမ်းမိ အေထွေထွအပ်ု 

ချပ်ေရးဦးစးီဌာနင့်ှ ေြမစာရင်းဌာနမှတာ၀နရ်ှိသူများကို အခင်းြဖစပွ်ားရာ ေနရာသုိ ေခ ေဆာင်ခဲ့ သည်။ ၄င်းတို 

က တုတဘ်ကမှ်တာ၀နရ်ှိသူများကိုလည်း ေခေဆာင်ခဲ့ေသာလ်ည်း  တုတတ်ာ၀နရ်ှိသူ များမှာ ေရာကရ်ှိ လာခဲ့ 

ြခင်းမရှိေပ။  

၂၀၂၁ခနုစ် ဇူလုိင် ၁၈ ရကေ်န မနက ်၆န ရတီင်ွ တုတဘ်ကမှ် အလုပ်သမား ၅၀ ခန်သည် အြငင်းပွားမြဖစပွ်ားရာ 

မူလေနရာသုိြပနလ်ာခဲ့ပီး ေြမေကာက်ားအသုံးြပကာ ခစံည်းုိးကာရရံန ် အတကွေ်ြမ ကျင်းများကိုတးူ ေဖာခ်ဲ့ 

ကျသည်။ ေန င်ခမ်းေဒသခမံျားသည်လည်း ထပ်မံ၍၄င်းတိုကို တားဆးီရန်ကိးပမ်းကာ တုတအ်လုပ်သမား များ 

အား ၄င်းတို၏ ေြမေကာက်ားင့်ှကျင်းတးူ ကရိယိာများကိုထားခဲ့ကာ တုတဘ်ကြ်ခမ်းသုိြပနသွ်ား ရနဖိ်အား ေပးခဲ့ 

သည်။  အလုပ်သမား များ သည် လည်း ၄င်းတို၏ေြမေကာက်ားင့်ှ ကျင်းတးူကရိယိာများကို ရာသားများ၏ လယ် 

ကင်ွးထဲတင်ွထားခဲ့ကာြပနသွ်ားကသည်။ ထုိေန ကရ်ာသားများ သည် ေြမေကာက်ား င့်ှကျင်းတးူ ကရိယိာ များကို 

သိမ်းယူခဲ့သည်။ထုိအချနိတ်င်ွ တုတစ်စတ်ပ်မှစစက်ားသုံးစးီသည် နယ်စပ်အြခား တစဘ်က် ြခမ်းတင်ွ ကင်းလှည့် 

ေနကသည်။ 

၎ငး်တုိ၏လယယ်ာေြမများတွငး် ခစံည်းိုးအသစ်လာေဆာကေ်နေသာ တတ်ုအလပ်ုသမားများကိုတားဆီးေနေသာ ရာသားများ 



ထုိေနတင်ွပင် ေဒသခြံပည်သူများသည် နမ့်ခမ်းမိမှတာ၀နရ်ှိသူများကိုထပ်မံေခခဲ့ကပီး တုတဘ်ကမှ် တာ၀နရ်ှိ 

သူများင့်ှ နယ်နမိတအ်ြငင်းပွားမကိုေြဖရင်ှးေစခဲ့ရာ ေဒသခရံာသားများက မိမိတို၏လယ်  ယာေြမများကို မဆံုး 

ှံး လုိ ဟုေြပာဆိုခဲ့သည်။ထုိေန က်စှဘ်ကလုံ်းက ခစံည်းုိးအသစတ်ည်ေဆာကမ်ကို ရပ်တန်ရနသ်ေဘာတခူဲ့ပီး 

ြပဿန  များေခတပီးသွားခဲ့သည်။  တုတအ်လုပ်သမားများသည် ၄င်းတို၏  ေြမတးူ ကရိယိာများကိုြပနလ်ည် ယူ 

ေဆာင်ကာ ခစံည်းုိးအတကွတ်းူထားေသာ ကျင်းများကိုြပနလ်ည် ေြမဖုိေပးခဲ့ကသည်။  

ထုိေန က်စှရ်ကအ်ကာ ၂၀၂၁ ဇူလုိင်လ ၂၀ ရကေ်န မနက၁်၀ န ရတီင်ွ ေန င်ခမ်းမှအသုံးြပလျကရ်ှိေသာ တုတ ်

လပ်စစဓ်ာတအ်ားသည် ေန င်ဆမ်ွးေကျးရာမှေန၍ ုတတ်ရကြ်ပတေ်တာကသွ်ားခဲ့သည်။ ေဒသခမံျားသည် ေရလီ 

မိ ရှိ တုတလ်ပ်စစဌ်ာနမှ တာ၀နရ်ှိသူများကို ပန်ကား စာပုိခဲ့ပီးေန က် ၄င်းတိုကေန င်ဆမ်ွးေကျးရာသားများကို 

လပ်စစ် ဓာတအ်ားြပနလ်ည်ဆက ်သွယ်ေပး ရနေ်ြပာဆိုခဲ့ေသာလ်ည်း သုံးလကာသည်အထိ ဓာတအ်ား ြပနလ်ည် 

ရရှိခဲ့ြခင်းမရှိေပ။ ထုိကာလအတင်ွး ေန င်ခမ်း ေဒသခမံျားသည် ဒဇီယ်မီးစကမ်ျားင့်ှ ဆိုလာချပ်များကို ၄င်းတို 

လပ်စစဓ်ာတအ်ားအတကွ် ၀ယ်ယူခဲ့ကရသည်။  ေငွေကးချိတဲ့ေသာ မိသားစမုျားမှာ ဖေယာင်းတိုင်မီး ကိုသာ အား 

ကိုးခဲ့ရသည်။ 

၂၀၂၁ ေအာကတ်ိုဘာလ ၁၀ရကေ်နတင်ွ တုတလ်ပ်စစဓ်ာတအ်ားေပးဌာနမှတာ၀နရ်ှိသူများသည် ေန င်ခမ်း 

ေကျး ရာကိုလပ်စစဓ်ာတအ်ားြဖတေ်တာကခ်ဲ့မအတကွ ် ေန င်ဆမ်ွးေကျးရာကို ယွမ်ေငွ ၇၀၀၀ ဒဏုိ်ကခ်ဲ့ပီး 

ထုိေန ညေနတင်ွလပ်စစဓ်ာတအ်ားြပနလ်ည်ရရှိခဲ့သည်။ သုိေသာလ်ည်း ၂၀၂၁ ေအာကတ်ိုဘာလ ၁၉ရကေ်နတင်ွ 



ေန င်ခမ်းေကျးရာရှိေနအမ်ိတစလုံ်း မီးေလာင်မြဖစပွ်ားခဲ့ပီးေန က ်လပ်စစမီ်းြပနလ်ည်ြပတေ်တာကသွ်ားခဲ့သည်။ 

ေန င်ခမ်းေဒသခမံျားလည်း တုတလ်ပ်စစဓ်ာတ ်အားေပးဌာနမှတာ၀နရ်ှိသူများကို လပ်စစ်ဓာတအ်ားြပနေ်ပးရန် 

ဆက ်သွယ်ခဲ့ေသာလ်ည်း ၄င်းတိုမှာ ထုိြဖစစ်ဥက်ိုေြဖရင်ှးရနအ်လွနအ်လုပ်များေနေကာင်း ေြပာဆိုခဲ့ပီး ေန က် ဆံုး 

တင်ွဖုနး်လကခ်ေံြဖကားြခင်းမရှိေတာေ့ပ။ ယေနအချနိအ်ထိလပ်စစဓ်ာတအ်ားမှာလည်း ြပနလ်ည်ရရှိြခင်း မရှိ 

ေတာေ့ပ။  

www.moee.gov.mm တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ တည် ိ ပီး င့်ဆက်လက်တည်ေဆာက်ေနသည့် ဓာတ်အားလိငး် စီမံကိနး်များ 



ေန င်ခမ်းေဒသခမံျားသည် တုတ်ိုင်ငံမှလပ်စစဓ်ာတအ်ားကို၀ယ်ယူသုံးစွဲခဲ့သည်မှာ စှေ်ပါင်း စှဆ်ယ်ရှိပီြဖစ် 

သည်။ ၄င်းတိုသည် ၂၀၀၂ ခနုစတ်င်ွ တုတမီ်တာေဘာကစ်တ်ပ်ဆင်ြခင်းအတကွ ်ေငွေပးခဲ့ရပီး မီတာေဘာကစ်် 

တလုံးလင် တုတယွ်မ်ေငွ ၅၆၀ ကျသင့်သည်။ မူလက၄င်းတိုသည် လပ်စစဓ်ာတအ်ား ၁ယူနစအ်တကွ် ၁ယွမ် ေပး 

ေချခဲ့ရေသာလ်ည်း ၂၀၀၉ခနုစ ်ေရလီ ၁ ေရအားလပ်စစစ်မံီကနိး်အပီးတင်ွ ၀.၆ ယွမ်အထိေလျာ ့ကျသွားခဲ့သည်။ 

ေဒသခြံပည်သူများက ၄င်းတို၏လယ်ယာေြမများကိုကျးေကျာက်ာ တုတဘ်ကမှ်နယ်နမိတခ်ျဲထွင်ရန ်ဆန်ကျင် 

မ ေကာင့်ယခကုဲ့သုိ လပ်စစဓ်ာတအ်ားြဖတေ်တာကခ်ရံြခင်းြဖစသ်ည် ဟုယူဆကသည်။ အြငင်းပွားမြဖစပွ်ား ရာ 

ေနရာသည် တုတဘ်ကမှ် နမ့်ေမာ၀်(ေရလီြမစ)်ေပတင်ွ အသစ် တည်ေဆာကမ်ည့် နယ်စပ်ြဖတေ်ကျာ် လမ်းမ 

ေပရှိ တတံားတည်ေနရာတင်ွတည်ရှိရာ ေဒသခမံျားမှာ ၄င်းတို၏ ေြမယာများဆံုးံးမည် ကိုစိုးရမ်ိ ေနကသည်။ 

တုတ်ိုင်ငံသည် နမ့်ခမ်းမိ၏ ေရလီ၁ေရအားလပ်စစစ်မံီကနိး်မှ အကျိးအြမတ ် များစာွရရှိပီးြဖစေ်သာလ်ည်း 

ယခကုဲ့သုိနမ့်ခမ်း ေဒသခမံျား၏ အမ်ိသုံးလျပ်စစမီ်းကို ြဖတေ်တာကြ်ခင်းသည် ၀မ်းနည်းစရာေကာင်းလှသည်။ 

ေရလီ ၁စမံီကနိး်သည် တုတ်ိုင်ငံ၏ Yunnan United Power Development Co. Ltd. င့်ှ ြမနမ်ာအစိုးရ၏ လပ် 

စစစ်မ်ွးအား၀န်ကးီဌာနတိုပူးေပါင်းေဆာင်ရကသ်ည့်ဖကစ်ပ်စမံီကနိး် တစခ် ု ြဖစ်ပီး စှေ်လးဆယ်တည် ေဆာက်-

စမံီ-လဲွ ေြပာင်း(BOT) သေဘာတညီူချကြ်ဖင့်ေဆာင်ရကေ်သာ စမံီကနိး်ြဖစသ်ည်။ စမံီကနိး်၏ တပ် ဆင် လည်ပတ ်

ိုင်စမ်ွး ၆၀၀ မီဂါ၀ပ်မှ ၄၀၀မီဂါ၀ပ်ကို ြမနမ်ာြပည်အတကွအ်သုံးြပပီး ၂၀၀မီဂါ၀ပ်ကိုမူ တုတ်ိုင်ငံသုိ တင်ပုိ 

သည်။ သုိေသာလ်ည်း ေရလီ၁စမံီကနိး်မှ ေရအားလပ်စစဓ်ာတအ်ား၏ များြပားေသာ ပမာဏကို စစက်ိုင်းတိုင်း ထီး 

ချိင့်မိနယ်အနးီရှိ China Nonferrous Metal Mining Group မှလည်ပတေ်နေသာ တေကာင်းေတာင်နကီယ်သန် 

စင်ေရးစကုံ်သုိပုိေဆာင်ရသည်။ 

ေန င်ခမ်းေဒသခမံျားသည် ၄င်းတိုေကျးရာ၏အေန ကဘ်က ် မီတာ ၂၀၀ခန်မှြဖတသ်နး်သွားေသာ တုတအ်မျိး 

သားေရနေံကာပုိ်ေရးရင်ှး၏ ိုင်ငံြဖတေ်ကျာ ် သဘာ၀ဓာတေ်ငွင့်ှေရနပုိံကလုိ်င်း အပါအ၀င် အြခားတုတ ် စမံီ 

ကနိး်များ၏ အကျိးဆကက်ိုထိခိုကခ်စံားခဲ့ရပီးြဖစသ်ည်။၂၀၁၀ ခနုစ ် ပုိကလုိ်င်းများကိုစတင်ေနရာချ ထားစဥ ် က 

တည်းက ေဒသခေံတာင်သူလယ်သမားများသည် ၄င်းတို၏ လယ်ယာေြမများကိုတးူေဖာမ်အတကွ ်ေကျနပ်ဖွယ် မ 

ေကာင်း ေသာ ေလျာေ်ကးေငွကိုရရှိခဲ့ပီး ြမနမ်ာအစိုးရစစတ်ပ်၏ လုံ ခံေရးတိုးြမင့်မင့်ှ ေြမြမပ်မိင်းဒဏက်ိုခစံား ခဲ့ 

ရ သည်။၂၀၁၁ ခနုစတ်င်ွ နမ့်ခမ်းမိ ေအာင်ေမတာရပ်ကကွမှ် လယ်သမားြဖစသူ် လုံးေအာင်နွ်သည် ဓာတေ်ငွ 

ပုိကလုိ်င်းအနးီ ၄င်းလယ်ထဲတင်ွ ေြမြမပ်မိင်းနင်းမိပီး ြပင်းထနစ်ာွဒဏရ်ာရခဲ့သည်။ ပုိကလုိ်င်း အနးီတင်ွေန ထုိင် 

ေသာရာသူရာသား များသည် ဓာတေ်ငွယုိစမ့်ိမင့်ှ ေပါကက်ွဲမြဖစမ်ည်ကိုစိုးရမ်ိ ေနကျဆြဲဖစသ်ည်။ 

ေန င်ခမ်းေဒသခမံျားသည် ယူနနခ်ုိင်တင်ွ ၂၀၁၀ ခနုစက် နမ့်ေမာ၀် (ေရလီ) ြမစေ်ပတင်ွတည်ေဆာကခ်ဲ့သည် လုံ 

ကျင်း ေရအားလပ်စစစ်မံီကနိး်၏ ဒဏက်ို လည်းခစံားေနရသည်။ရမ်ှးြပည်ေြမာကပုိ်င်းမှ ြမစေ်အာကဘ်ကပုိ်င်း တင်ွ 

ေနထုိင်ေသာ ေထာင်င့်ှ ချေီသာေကျးရာများမှ  ေဒသခမံျားသည် ုတတ်ရကေ်ရအတကအ်ကျေကာင့် ကးူတို ေလှ 

များ ေသာင်တင်ြခင်း လယ်ယာေြမများေရလမ်းမုိးြခင်းတိုကို ကံေတွရကာ စား၀တေ်နေရး ထိခိုကခ်ဲ့ရသည်။  ဆည် 

၏ အနယ်အစှမ်ျားပိတဆ်ိုမသည် ြမစက်မ်းပါးတိုကစ်ားမများအားပုိမုိြဖစေ်ပေစပီး ေန င်ခမ်း ေဒသတင်ွ တးူ 



ေဖာေ်နေသာ တုတမှ်ပ့ံပုိးသည့် သဲတးူေဖာမှ်ေကာင့် ပုိမုိဆိုးရားလာေစသည်။ အဆိုပါသဲများကို တုတ်ိုင်ငံ အ 

တင်ွးရှိေဆာကလု်ပ်ေရးလုပ်ငနး်များသုိပုိေဆာင်ပီး သယ်ယူပုိေဆာင်သည့်အချနိတ်င်ွေလထု ညစည်မ်းမကို ြဖစ် 

ေပေစသည်။ 

ဆကသွ်ယ်ရန ်

စိုင်းေဟာရ်ှဲန ် +66 94-728-6696           (ရမ်ှး၊ အဂလိပ်) 

စိုင်းဆနလွ်ယ်    +66: 88 680 4913       (ရမ်ှး၊ ြမနမ်ာ) 

ယိင်းလျနး်ဟန ်  +66 62 569 5220            (ရမ်ှး၊ ြမနမ်ာ) 


