
မ်းြပညန်ယ ်ြမစ်ေချာငး်များအတကွ ်လပ် ားအဖွဲ မ ထတြ်ပနခ်ျက် 

မ်းြပညအ် ေ◌ ပိငး် မိငး်ဆတခ် ိငး် မိငး်ခတန်ယအ်တငွး်တငွတ်ညေ်ဆာကမ်ည့်သဘာဝပတဝ်န်း 

ကျငက် ိထခိိက ်ေစ မည့် ေကျာကမီ်းေသးွတးေဖာြ်ခငး် င် ့ေကျာကမီ်းေသးွသးံ ဓါတအ်ားေပးစက ် င့ ်

ပတ ်သက် ပီး ေဒသခံနယ ်သနယသ်ားများက အငအ်ားရာချီ၍ ဆန်က့ျင်က့န်က့ကွြ်ခငး်အေနြဖင် ့ဆ 

ေတာငး် ပဲွတရပ်ြပ လပ်ခဲ့ ကသည ်

၂၂.၁၀.၂၀၁၉ 

မ်းြပညန်ယအ် ေ◌ ပိငး် မိငး်ဆတခ် ိင ် မငိး်ကတွေ်ဒသတငွး်၌ ထငိး် ြမနမ်ာကမဏေီတပွးေပါငး် 

ပီး ေ◌ကျာက ် မီးတးေဖာ် ကမည့်ကစိ င်ပ့တသ်က် ပီး သဘာဝပတဝ်နး်ကျငက် ိ ဆးိရွားစွာထခိိကေ်စ 

မည် ့ လပ် ရပ်ြဖစ်သည့်အတကွ ် ၄ငး် င်ပ့တသ်က် ပီး မတးေဖာ်ပါရန ် ေဒသခံနယသ်နယသ်ားများက 

မိငး်ခတ ်နယတ်ငွ ် ိမိငး် ဖနး်ဆရာေတာ်ဘရား ဦးေဆာငတ်ညထ်ားေသာ စိငမ်ိနး်ဓာတေ်တာ်ေစတ ီေတာ် 

တငွ ်စေပါငး်၍ ဆေတာငး်ြခငး်တရပ် ြပ လပ်ခဲ ့ ကသည။် 

၁၁.၇.၂၀၁၉တငွ ် ထငိး်ငံ ငိင် ံ ိ SAHAKOL EQUIPMENT (SQ) Co. Ltd င်၊့ ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ GOLDEN 

LAKE Co.Ltd ကမဏတီိက့ပးေပါငး် ပီး မိငး်ခတတ်ငွ ်တေဖာ် ကမည့် ေကျာကမ်ီးေသွး င်ပ့တသ်က် ပီး 

အချိနက်ာလအားြဖင်၂့၈ စ် ိ MOUလပ်ငနး်ဆငိရ်ာစာချ ပ်က ိချ ပ်ဆိ ကကာ ၄ငး်လပ်ငနး်မ ေအာငြ်မင ်

လျင ်ထငိး်ဘတ၂်၇ဘလီယီ ံ(အေမရိကနေ်ဒ  လာ 890သနး်) အြမတရ် ိ ကမညဟ် ေမ ာ်မနး်ထားသည။် 

ထငိး် ငိး်င(ံSQ)ကမဏီ င်၊့ ြမနမ်ာ ငိင် ံ (GOLDEN LAKE)ကမဏ ီ ၂ခတိပ့းေပါငး် က ပီး ေကျာကမ်ီး 

ေသွးတးေဖာ်ေရးအတကွ ်ပထမ ဦးဆးံ ထငိး်ဘတသ်နး်၃၀၀ 

ြဖင် ့ရငး် းီြမ တခ်ဲ ့ ကေ ကာငး်။ (SQ)ကမဏမီ ၇၀ရာခိငး် နး်၊ (Golden Lake)ေရေရကနက်မဏကီ ၃၀ 

ရာခိငး် နး်ြဖင် ့ရယ က ပီး တ စ်က ိေကျာကမ်ီးေသွး တနေ်ပါငး် ၃၀၀,၀၀၀ ရ ိေအာင ်တေဖာ် ကမည ်

ြဖစ် ပီး အများအားြဖင့ ်ထငိး် ငိင်သံိ ့ ပိရ့နြ်ဖစ်သည။်   မဂါဝပ်အား(၆၀၀)ထကွ် ိေသာ ေကျာကမ်ီး ေသွး 

သးံ လ ပ်စစစ်က် ံ ကလိညး်တညေ်ဆာကရ်နအ်တွကြ်ဖစ်သည။် ၄ငး်မ ထကွ် ိလာေသာ လ ပ်စစ ်များ 

က ိထငိး် ငိင်အံတငွး်သိ ့ တငပိ် ့ြဖန် ့ြဖ း ကမညြ်ဖစ်သည။် 

၈.၉.၂၀၁၉ တငွ ် ထငိး် ငိင်မံ ေကျာကမ်ီးေသွးတးေဖာ် ကမည့်အလပ်သမား(၈)ဦးတိသ့ည ် မိငး်ကတွး် 

ေဒသ သိ ့ ေရာက် ိလာ က ပီး ေကျာကမ်ီးေသွး စတငတ်းေဖာ်မည့်ေနရာ လာေရာကေ်ရွးြခယ ်



ေန ကသညဟ်သတငး်ရ ိသြဖင် ့ နယေ်ဒသခံြပညသ်များက သွားေရာကတ်ားဆးီခဲ ့ ကေ ကာငး်၊ 

ေကျာက ်မီး ေသွး တးေဖာ်ြခငး်အားြဖင် ့မမိိတိမ့ီတငး်ေနထငိရ်ာ ေရ ေြမ ေတာေတာင် င် ့သဘာဝပတ ်

ဝနး်ကျင ်က ိဆးိရွား စွာ ထခိိကမ်ာေစမာြဖစ်သည့်အတကွ ်ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်ကန်က့ကွပ်ါေ ကာငး် ၄ငး် 

တိအ့ား ငး်ြပခဲ ့ ကသညဟ်သရိသည။် ၄ငး်ေနာကတ်ရကတ်ငွထ်ငိး် ငိင်မံ ေရာကလ်ာ ကေသာ ေကျာက ်

မီး ေသွး တးေဖာ်ေရးအလပ်သမား(၈)ဦးတိသ့ည ်တာချီလတိသ်ိ ့ ြပနလ်ညထ်ကွခ်ွာသွား ခဲ ့ က သည။် 

၁၇.၁၀.၂၀၁၉တငွ ် ေကျာကမ်ီးေသွးတးေဖာ် ကမည့် ကမဏမီ တာဝန် ိကယိစ်ားလယမ်ျားက မိငး်ခတ် 

ေဒသသိ ့ ေရာက် ိလာ က ပီး မွနး်လွ ဲ ၃နာရီမ ၅နာရအီချိနထ် ိ နယခ်ံ ိ ရွာများမေဒသ ခံြပည ် သများ 

တိ ့ င်ေ့တဆွကံာ အစညး်အေဝးတရပ် ြပ လပ်ခဲ ့ ကသည။် 

ထအိစညး်အေဝးတငွ ် ၄ငး်ကမဏမီျားမ တာဝန် ိ ကယိစ်ားလယဆ်သိများက``ဒနီယအ်တငွး် မိမိတိ ့ 

ေကျာကမ်ီးေသွးတးေဖာ် ကမညဆ်သိည့်ကစိမာ အစမ်းသေဘာ တးေဖာ် ကည့်ရနသ်ာြဖစ်ေ ကာငး်၊ လာ 

မည့်၂၅.၁၀.၂၀၁၉ ရကတ်ငွလ်ညး်(၃၂၀၀)ဧကခန် ့ ထပ်မံ ပီး လာေရာကတ်းေဖာ် ကည့် က ဦး မညြ်ဖစ ်

ေ ကာငး်´´ ေဒသခံြပညသ်များက ိေြပာ ကားခဲသ့ညဟ် သရိသည။် 

ထသိိ ့ မိငး်ခတရွ်ာသားများက ဆေတာငး်ပွဲြပ လပ် ပီး ေကျာကမ်ီးေသွး င်စ့ပ်လျဥ်းေနေသာ လပ် ား 

ေဆာင ်ရွကမ်များအားလးံ ရပ်တန်ေ့ပးရန ်အဆပိါကမဏတီိအ့ား ေတာငး်ဆိ ကပါသည။် ၎ငး်ဘနး် ကးီ 

ေကျာငး်သည ် 2016 ခ စ်တငွ ် တညေ်ဆာကခ်ဲ၍့ မိငး်ခတြ်မစ်နေံဘးတငွတ်ည် ိ ပီး အများြပည ်

ပေဇာ်ဖး ေမျာ် ငိရ်နေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ ၎ငး်ဧရိယာတငွ ်ေဘးအ ရာယအ်ြဖာြဖာမ ကငး်လတေ်စရန ်

ေသာ်လညး်ေကာငး်လညြ်ပနမ်ွမ်းမံတညေ်ဆာကရ်န ် ေဒသခံများ င်တ့က ွ မိငး်ဖနး်ဆရာေတာ်အ င ်

ြမတ ်က ဦးေဆာငေ်နပါသည။် 

မိငး်ခတသ်ည ်ထငိး် ငိင်ံ င် ့ကလီမိီတာ(၄၀)သာကာွးေဝး ပီး သစပ်င ်လျိ ေြမာင ်ေတာ ေတာငထ် ထပ် 

ပီး  မ်းြပညအ်ေ ပိငး်တငွ ်တည် ပိါသည။် နမ် ့ကတြ်မစ်ဝက နး်ေပ တငွ ်တည် ိေနသြဖင် ့ေတာ ိငး် 

တရိစနမ်ျား င်ေ့ရေနသတဝါးများအပါအ၀◌င ် တငိး်ရငး်သားေပါငး်စံတိ ့ မီတငး် အားထားေနရ ေသာ 

ြမစစ်ငး် တခြဖစ်သလ ိြမစ်၏ေအာကဘ်ကပိ်ငး်တငွ ်တည် ိေသာ ထငိး် ငိင် ံချငး်မိင၊် ချငး် ငိး်မ ေဒသ 

ခံတိက့ လညး် ဤြမစ်က ိအားကးိအားထားြပ ေနရ ကရပါသည။် 

မိငး်ခတ ်တငွ ်ေနထငိ် ကေသာ ေဒသခံများဦးေရမာ(၂၅၀၀) ဦး ိ ပီး မ်းလမျိ း၊ လားဟလမျိ း၊ အားခါလ 

မျိ းတိသ့ည ် အတတက ွ ေရာေ ာေနထငိ် ကေသာ ေဒသတခြဖစ်သည။် အကယ၍် ဤေကျာက် မီး 



ေသွးလပ်ငနး်များ တးေဖာ်လပ်ေဆာင် ကမညဆ်ပိါလျင ် ေဒသခံများကအးိအမိ်များကစိွန်ပ့စ် ပီး ထကွ ်

ခွာ ေပး ရေတာမ့ညြ်ဖစ်သည။် ယခအခါမာ ေကျာကမ်ီးေသွး တးေဖာ်ေရးလပ်ငနး်လြံခံ ေရး အတကွ် ဟ 

ဆကိာ ၄ငး်နယတ်ဝိကပ်တလ်ညက် ိြမနမ်ာအစိးရစစတ်ပ်မ အေြခစိကစ်ခနး်(၃) ခကလိညး် အား အများ 

အြပားြဖင် ့တပ်စွဲထား ပီးြဖစသ်ည။် 

၂၀၀၈ ခ စ်တငွ ်ေကျာကမ်ီးေသွးညိ  (lignite) တးေဖာ်ရနအ်တကွ ်အတီာလယီထံငိး်ကမဏလီညး် တး 

ေဖာ် ခွင် ့ရထား က ပီး ထငိး် ငိင်ံ ိ ြပညသ်များ င် ့ မ်းြပည် ိြပညသ်များက ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်ဆန် ့ ကျင ်

ကန်က့ကွ် ကသည့်အတွက ်၂၀၁၁ခ စ်တငွ ်ရပ်ဆငိး်ထားလကိရ်သည။် 

” ဒကီေန ့ က နေ်တာ်တိ ့ ဆေတာငး်ပွဲြပ လပ်ရြခငး်ရဲရ့ညရွ်ယခ်ျကက်ေတာ ့ ေဘးဘယာ ေ◌၀◌◌းကာွ ပီး 

ေကျာက ်မီးေသွးေတကွ ိမလအတငိး်ထားဖိ ့ ြဖစ်ပါတယ။် တကယလ်ိ ့ ဒေီကျာကမ်ီးေသွး တးြဖစ် မယဆ် ိ

ရင ်က နေ်တာ်တိရ့ဲ ့ လပ်ကငိစ်ားေသာကမ်ယ်ေ့ြမေနရာ၊ သစ်ေတာ င် ့ြမစ်ေရေတကွ ိဖျကဆ်းီမာပါ” ဟ 

မိငး်ခတရွ်ာသား တေယာကက် ေြပာပါတယ။် 

ဆကသ်ယွရ်န် 

စိငး်ေခးဆငိ ်  +95 98-893-712-91  ( မ်း၊ ြမနမ်ာ၊ အဂလပ်ိ) 

နနး်ချမ်ေတာငး်  +66 87 658 9551  ( မ်း၊ အဂလပ်ိ ၊ ထငိး်) 

နနး်ဟမွ ်  +66 82 189 0684  (ထငိး်၊ မ်း) 

စိငး်ေဟာ် ဲန ်  +66 63-389-5088  ( မ်း၊ အဂလပ်ိ) 


