ရှမ်းလူအခွင့်အေရးမိင်မှ ေန က်ဆံုးရ လူအခွင့်အေရး ချိးေဖါက်မ သတင်းထုတ်ြပန်ချက်
၂၀၂၂ ခုှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်
နယ်စပ်အြငင်းပွားမြပသန များေကာင့် နမ့်ခမ်းမိမှ ေဒသခံရာသားများ ကာလရှည်ကာ တုတ်၏လပ်
စစ်မီးြဖတ်ေတာက်မကိုခံေနရ
ရှမ်းြပည်ေြမာက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမိနယ် ေန င်ခမ်းေဒသမှ ေဒသခံြပည်သူများသည် ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လတွင် ြဖစ်ပွား
ခဲ့ေသာ နယ်နမိတ်သတ်မှတ်ေရးအြငင်းပွားမြပသန ေကာင့် တုတ်ိုင်ငံ၏လပ်စစ်ဓာတ်အား ြဖတ်ေတာက်မ ကို
ခံခရ
ဲ့ ပီး ကာလရှည်ကာ လပ်စစ်မီးြပတ်ေတာက်မက
 ို ကံေတွေနရသည်။
အိမ်ေထာင်စုေပါင်း ၁၆၁

စုမတ
ှီ င်းေနထိုင်ေသာေန င်ခမ်းေကျးရာသည် တုတ်ိုင်ငံနယ်စပ်အနီး နမ့်ေမာ၀်

(ေရလီ) ြမစ်၏ ေြမာက်ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိသည်။ေန င်ခမ်းေကျးရာသည် နမ့်ခမ်းမိ၏ ေြမာက်ဘက်မှ ၂ ကီလို
မီတာခန်သာ ကွာေ၀းေသာ်လည်း နမ်ေ
့ မာ၀်(ေရလီ)ြမစ်ကိုြဖတ်သန်း၍ သွယ်တန်းထားေသာဓာတ် အားလိုင်း မရှိ
ရာ ေန င်ခမ်းရာခံများသည် အိမ်နီးချင်းရာြဖစ်သည့် တုတ
် ိုင်ငံ ေန င်ဆွမ်းရာမှ လပ်စစ်မးီ ကိုသာ ှစ်ေပါင်း များ
စွာမှီခိုအားကိးု ခဲရ
့ သည်။

၂၀၂၀ ေအာက်တိုဘာလတွင် တုတ်ိုင်ငံမတ
ှ ာ၀န်ရှိသူများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပျံပွားမကို ကာကွယ် ရန်
ဟူေသာ အေကာင်းြပချက်ြဖင့် တစ်ခုှင့်တစ်ခု 15 မီတာမှ မီတာ ၂၀ ြခားေသာ ှစ်ထပ်စည်းိုးများကို ေန င်ခမ်း
ရာှင့်နီးေသာ နယ်စပ်တေလျာက်တွင် စတင်တည်ေဆာက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ခံစည်းိုးမှာ တုတ်ဘက် ြခမ်းတွင် ၇
မီတာြမင့်ပီး ဗမာြပည်ဘက်ြခမ်းတွင် ၅ မီတာြမင့်ကာ နယ်စပ်တေလျာက်ရှိ လယ်ကွင်း များကိုြဖတ် သန်းတည်
ေဆာက်ထားသြဖင့် ေဒသခံလယ်သမားအချိ၏ ၀င်ေငွကထ
ို ိခိုကေ
် စခဲ့သည်။
ထိုေန က် မည်သည့်အသိေပးချက်မှမရှိဘဲ ၂၀၂၁ ခုနစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်ေနတွင် တုတ်အလုပ်သမားများသည်
ေန င်ခမ်းေဒသခံြပည်သူများပိုင် လယ်ယာေြမများအတွင်းသို ၀င်ေရာက်ကာ ေန က်ထပ် ခံစည်း ိးု အလွာ တစ်ခု
ကို စတင်တည်ေဆာက်ခဲ့ကသည်။ ေန င်ခမ်းြပည်သူများသည် ၄င်းတိုကိုတားဆီးခဲ့ပီး နမ်ခ
့ မ်းမိ အေထွေထွအုပ်
ချပ်ေရးဦးစီးဌာနှင့် ေြမစာရင်းဌာနမှတာ၀န်ရှိသူများကို အခင်းြဖစ်ပွားရာ ေနရာသို ေခ ေဆာင်ခဲ့ သည်။ ၄င်းတို
က တုတ်ဘက်မှတာ၀န်ရှိသူများကိုလည်း ေခေဆာင်ခေ
ဲ့ သာ်လည်း တုတ်တာ၀န်ရှိသူ များမှာ ေရာက်ရှိ လာခဲ့
ြခင်းမရှိေပ။

၎င်းတို၏လယ်ယာေြမများတွင်း ခံစည်းိုးအသစ်လာေဆာက်ေနေသာ တုတ်အလုပ်သမားများကိုတားဆီးေနေသာ ရာသားများ

၂၀၂၁ခုနစ် ဇူလိုင် ၁၈ ရက်ေန မနက် ၆န ရီတွင် တုတ်ဘက်မှ အလုပ်သမား ၅၀ ခန်သည် အြငင်းပွားမြဖစ်ပွားရာ
မူလေနရာသိုြပန်လာခဲ့ပီး ေြမေကာ်ကားအသံးု ြပကာ ခံစည်းိုးကာရံရန် အတွက်ေြမ ကျင်းများကိတ
ု ူး ေဖာ်ခဲ့
ကျသည်။ ေန င်ခမ်းေဒသခံများသည်လည်း ထပ်မံ၍၄င်းတိက
ု ို တားဆီးရန်ကိးပမ်းကာ တုတ်အလုပ်သမား များ
အား ၄င်းတိ၏
ု ေြမေကာ်ကားှငက
့် ျင်းတူး ကိရိယာများကိထ
ု ားခဲက
့ ာ တုတ်ဘက်ြခမ်းသိုြပန်သွား ရန်ဖိအား ေပးခဲ့
သည်။ အလုပ်သမား များ သည် လည်း ၄င်းတိ၏
ု ေြမေကာ်ကားှင့် ကျင်းတူးကိရိယာများကို ရာသားများ၏ လယ်
ကွင်းထဲတွင်ထားခဲက
့ ာြပန်သွားကသည်။ ထိုေန က်ရာသားများ သည် ေြမေကာ်ကား ှင့်ကျင်းတူး ကိရိယာ များကို
သိမ်းယူခဲ့သည်။ထိုအချိနတ
် ွင် တုတ်စစ်တပ်မှစစ်ကားသံုးစီးသည် နယ်စပ်အြခား တစ်ဘက် ြခမ်းတွင် ကင်းလှည့်
ေနကသည်။

ထိုေနတွင်ပင် ေဒသခံြပည်သူများသည် နမ့်ခမ်းမိမှတာ၀န်ရှိသူများကိုထပ်မံေခခဲ့ကပီး တုတ်ဘက်မှ တာ၀န်ရှိ
သူများှင့် နယ်နမိတ်အြငင်းပွားမကိုေြဖရှင်းေစခဲရ
့ ာ ေဒသခံရာသားများက မိမိတ၏
ို လယ် ယာေြမများကို မဆံးု
ှံး လို ဟုေြပာဆိုခဲ့သည်။ထိုေန က်ှစ်ဘက်လးံု က ခံစည်းိုးအသစ်တည်ေဆာက်မက
 ို ရပ်တန်ရ
 န်သေဘာတူခဲ့ပီး
ြပဿန များေခတပီးသွားခဲ့သည်။ တုတအ
် လုပ်သမားများသည် ၄င်းတို၏ ေြမတူး ကိရိယာများကိုြပန်လည် ယူ
ေဆာင်ကာ ခံစည်းိုးအတွက်တးူ ထားေသာ ကျင်းများကိုြပန်လည် ေြမဖိုေပးခဲ့ကသည်။

ထိုေန က်ှစရ
် က်အကာ ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်ေန မနက်၁၀ န ရီတွင် ေန င်ခမ်းမှအသံးု ြပလျက်ရေ
ှိ သာ တုတ်
လပ်စစ်ဓာတ်အားသည် ေန င်ဆွမ်းေကျးရာမှေန၍ ုတ်တရက်ြပတ်ေတာက်သွားခဲ့သည်။ ေဒသခံများသည် ေရလီ
မိ ရှိ တုတ်လပ်စစ်ဌာနမှ တာ၀န်ရှိသူများကို ပန်ကား စာပိုခဲ့ပီးေန က် ၄င်းတိက
ု ေန င်ဆွမ်းေကျးရာသားများကို
လပ်စစ် ဓာတ်အားြပန်လည်ဆက် သွယ်ေပး ရန်ေြပာဆိုခဲ့ေသာ်လည်း သံုးလကာသည်အထိ ဓာတ်အား ြပန်လည်
ရရှခ
ိ ဲ့ြခင်းမရှေ
ိ ပ။ ထိက
ု ာလအတွငး် ေန င်ခမ်း ေဒသခံများသည် ဒီဇယ်မီးစက်များှင့် ဆိုလာချပ်များကို ၄င်းတို
လပ်စစ်ဓာတ်အားအတွက် ၀ယ်ယခ
ူ ဲ့ကရသည်။ ေငွေကးချိတဲ့ေသာ မိသားစုများမှာ ဖေယာင်းတိုင်မီး ကိုသာ အား
ကိုးခဲ့ရသည်။
၂၀၂၁ ေအာက်တိုဘာလ ၁၀ရက်ေနတွင် တုတ်လပ်စစ်ဓာတ်အားေပးဌာနမှတာ၀န်ရှိသူများသည် ေန င်ခမ်း
ေကျး ရာကိုလပ်စစ်ဓာတ်အားြဖတ်ေတာက်ခဲ့မအတွက် ေန င်ဆွမ်းေကျးရာကို ယွမ်ေငွ ၇၀၀၀ ဒဏ်က
ို ်ခဲ့ပီး
ထိုေန ညေနတွင်လပ်စစ်ဓာတ်အားြပန်လည်ရရှခ
ိ ဲ့သည်။ သိုေသာ်လည်း ၂၀၂၁ ေအာက်တိုဘာလ ၁၉ရက်ေနတွင်

ေန င်ခမ်းေကျးရာရှိေနအိမ်တစ်လံုး မီးေလာင်မြဖစ်ပွားခဲ့ပီးေန က် လပ်စစ်မးီ ြပန်လည်ြပတ်ေတာက်သာွ းခဲ့သည်။
ေန င်ခမ်းေဒသခံများလည်း တုတ်လပ်စစ်ဓာတ် အားေပးဌာနမှတာ၀န်ရှိသူများကို လပ်စစ်ဓာတ်အားြပန်ေပးရန်
ဆက် သွယ်ခေ
ဲ့ သာ်လည်း ၄င်းတိုမှာ ထိုြဖစ်စဥ်ကိုေြဖရှင်းရန်အလွန်အလုပ်များေနေကာင်း ေြပာဆိုခဲ့ပီး ေန က် ဆံုး
တွင်ဖုန်းလက်ခံေြဖကားြခင်းမရှေ
ိ တာ့ေပ။ ယေနအချိန်အထိလပ်စစ်ဓာတ်အားမှာလည်း ြပန်လည်ရရှိြခင်း မရှိ
ေတာ့ေပ။

www.moee.gov.mm တွငေ
် ဖာ်ြပထားေသာ တည် ိ ပီး င့်ဆက်လက်တည်ေဆာက်ေနသည့် ဓာတ်အားလိင်း စီမံကိနး် များ

ေန င်ခမ်းေဒသခံများသည် တုတ်ိုင်ငံမှလပ်စစ်ဓာတ်အားကို၀ယ်ယူသံုးစွခ
ဲ ဲ့သည်မှာ ှစ်ေပါင်း ှစဆ
် ယ်ရှိပီြဖစ်
သည်။ ၄င်းတိုသည် ၂၀၀၂ ခုနစ်တွင် တုတ်မီတာေဘာက်စ်တပ်ဆင်ြခင်းအတွက် ေငွေပးခဲ့ရပီး မီတာေဘာက်စ်
တလံုးလင် တုတ်ယွမ်ေငွ ၅၆၀ ကျသင့်သည်။ မူလက၄င်းတိုသည် လပ်စစ်ဓာတ်အား ၁ယူနစ်အတွက် ၁ယွမ် ေပး
ေချခဲရ
့ ေသာ်လည်း ၂၀၀၉ခုနစ် ေရလီ ၁ ေရအားလပ်စစ်စီမက
ံ ိန်းအပီးတွင် ၀.၆ ယွမ်အထိေလျာ့ ကျသွားခဲ့သည်။
ေဒသခံြပည်သူများက ၄င်းတိ၏
ု လယ်ယာေြမများကိက
ု ျးေကျာ်ကာ တုတ်ဘက်မန
ှ ယ်နမိတ်ချဲထွင်ရန် ဆန်က
 ျင်
မ ေကာင့်ယခုကဲ့သို လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖတ်ေတာက်ခရ
ံ ြခင်းြဖစ်သည် ဟုယူဆကသည်။ အြငင်းပွားမြဖစ်ပွား ရာ
ေနရာသည် တုတ်ဘက်မှ နမ်ေ
့ မာ၀်(ေရလီြမစ်)ေပတွင် အသစ် တည်ေဆာက်မည့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် လမ်းမ
ေပရှိ တံတားတည်ေနရာတွင်တည်ရရ
ှိ ာ ေဒသခံများမှာ ၄င်းတိ၏
ု ေြမယာများဆံုးံး မည် ကိုစးို ရိမ် ေနကသည်။
တုတ်ိုင်ငံသည် နမ့်ခမ်းမိ၏ ေရလီ၁ေရအားလပ်စစ်စမ
ီ ံကိန်းမှ အကျိးအြမတ် များစွာရရှိပီးြဖစ်ေသာ်လည်း
ယခုကဲ့သိုနမ်ခ
့ မ်း ေဒသခံများ၏ အိမ်သးံု လျပ်စစ်မီးကို ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသည် ၀မ်းနည်းစရာေကာင်းလှသည်။
ေရလီ ၁စီမက
ံ ိန်းသည် တုတ်ိုင်ငံ၏ Yunnan United Power Development Co. Ltd. ှင့် ြမန်မာအစိုးရ၏ လပ်
စစ်စွမ်းအား၀န်ကီးဌာနတိုပူးေပါင်းေဆာင်ရက်သည့်ဖက်စပ်စီမံကိန်း တစ်ခု ြဖစ်ပီး ှစေ
် လးဆယ်တည် ေဆာက်စီမံ-လွဲ ေြပာင်း(BOT) သေဘာတူညီချက်ြဖင့်ေဆာင်ရက်ေသာ စီမံကိနး် ြဖစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ တပ် ဆင် လည်ပတ်
ိုင်စွမ်း ၆၀၀ မီဂါ၀ပ်မှ ၄၀၀မီဂါ၀ပ်ကို ြမန်မာြပည်အတွက်အသံုးြပပီး ၂၀၀မီဂါ၀ပ်ကိုမူ တုတ်ိုင်ငံသို တင်ပို
သည်။ သိုေသာ်လည်း ေရလီ၁စီမံကန
ိ ်းမှ ေရအားလပ်စစ်ဓာတ်အား၏ များြပားေသာ ပမာဏကို စစ်ကိုင်းတိုင်း ထီး
ချိင့်မိနယ်အနီးရှိ China Nonferrous Metal Mining Group မှလည်ပတ်ေနေသာ တေကာင်းေတာင်နက
ီ ယ်သန်
စင်ေရးစက်ံုသိုပိုေဆာင်ရသည်။
ေန င်ခမ်းေဒသခံများသည် ၄င်းတိေ
ု ကျးရာ၏အေန က်ဘက် မီတာ ၂၀၀ခန်မှြဖတ်သန်းသွားေသာ တုတ်အမျိး
သားေရနံေကာ်ပိုေရးရှင်း၏ ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ် သဘာ၀ဓာတ်ေငွှင့်ေရနံပက
ို ်လိုင်း အပါအ၀င် အြခားတုတ် စီမံ
ကိန်းများ၏ အကျိးဆက်ကိုထိခက
ို ခ
် ံစားခဲ့ရပီးြဖစ်သည်။၂၀၁၀ ခုနစ် ပိုက်လိုင်းများကိုစတင်ေနရာချ ထားစဥ် က
တည်းက ေဒသခံေတာင်သူလယ်သမားများသည် ၄င်းတိ၏
ု လယ်ယာေြမများကိတ
ု ူးေဖာ်မအတွက် ေကျနပ်ဖွယ် မ
ေကာင်း ေသာ ေလျာ်ေကးေငွကိုရရှိခဲ့ပီး ြမန်မာအစိးု ရစစ်တပ်၏ လံု ခံေရးတိုးြမင့်မှင့် ေြမြမပ်မိင်းဒဏ်ကခ
ို ံစား ခဲ့
ရ သည်။၂၀၁၁ ခုနစ်တွင် နမ်ခ
့ မ်းမိ ေအာင်ေမတာရပ်ကက
ွ ်မှ လယ်သမားြဖစ်သူ လံုးေအာင်ွန်သည် ဓာတ်ေငွ
ပိုက်လိုင်းအနီး ၄င်းလယ်ထဲတွင် ေြမြမပ်မိင်းနင်းမိပီး ြပင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ပိုက်လိုင်း အနီးတွင်ေန ထိုင်
ေသာရာသူရာသား များသည် ဓာတ်ေငွယိုစိမ့်မှင့် ေပါက်ကွဲမြဖစ်မည်ကိုစိုးရိမ် ေနကျဆဲြဖစ်သည်။
ေန င်ခမ်းေဒသခံများသည် ယူနန်ခိုင်တွင် ၂၀၁၀ ခုနစ်က နမ့်ေမာ၀် (ေရလီ) ြမစ်ေပတွင်တည်ေဆာက်ခဲ့သည် လံု
ကျင်း ေရအားလပ်စစ်စီမံကိနး် ၏ ဒဏ်ကို လည်းခံစားေနရသည်။ရှမ်းြပည်ေြမာက်ပိုင်းမှ ြမစ်ေအာက်ဘက်ပိုင်း တွင်
ေနထိုင်ေသာ ေထာင်ှင့် ချီေသာေကျးရာများမှ ေဒသခံများသည် ုတ်တရက်ေရအတက်အကျေကာင့် ကူးတို ေလှ
များ ေသာင်တင်ြခင်း လယ်ယာေြမများေရလမ်းမိုးြခင်းတိက
ု ို ကံေတွရကာ စား၀တ်ေနေရး ထိခက
ို ်ခရ
ဲ့ သည်။ ဆည်
၏ အနယ်အှစ်များပိတ်ဆိုမသည် ြမစ်ကမ်းပါးတိက
ု ်စားမများအားပိုမိုြဖစ်ေပေစပီး ေန င်ခမ်း ေဒသတွင် တူး

ေဖာ်ေနေသာ တုတ်မှပံ့ပိုးသည့် သဲတူးေဖာ်မှေကာင့် ပိုမဆ
ို ိုးရားလာေစသည်။ အဆိုပါသဲများကို တုတ်ိုင်ငံ အ
တွင်းရှိေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများသိုပိုေဆာင်ပီး သယ်ယူပိုေဆာင်သည့်အချိနတ
် ွင်ေလထု ညစ်ညမ်းမကို ြဖစ်
ေပေစသည်။
ဆက်သွယ်ရန်
စိုင်းေဟာ်ရှဲန်

+66 94-728-6696

(ရှမ်း၊ အဂလိပ်)

စိုင်းဆန်လွယ်

+66: 88 680 4913

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

ယိင်းလျန်းဟန် +66 62 569 5220

(ရှမ်း၊ ြမန်မာ)

