ၽိၼ
ု တ
် ၢမ်းငဝ်းလ းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼႇ် လႆႈၵူၼး် ၸိင
ု ႈ် တႆး
ပီေၵႃးၸႃႇ 1382၊ လိူၼ်ႁႃႈမႂႇ 1 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၸၼ်၊ ပီတႆး 2115 ၼီႈ
ဝၼ်းထိ 12/4/2021
ၶွမ်ႊပၼီႊ Razel-Bec ၾရင်ႊသဵတႊ် ထုၵ်ႇလႆႈယိင
ူ ႈ် ၸွမ်း EDF ဢၼ်ဢၼ
ွ ၵ
် တ
ို း် ယင်ႉၶူင်းၵၢၼ် ၽ ၼႂး
မိင
ူ ်းတႆး
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/3/2021 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၾရင်ႊသဵတ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ် Electricite de
France (EDF) ပိုတ်ႇၽိူၺ်ဝႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈၽ သူၺ်ႇလီ 3 ၼႂးၸိုင်ႈတႆးပွတ်း င်ႇ ၵွပ်ႈ
မႆႈၸႂၸွမ်းငဝ်းလ းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ဝ းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ/ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈ
ဝၼ်းထိ 1/2/2021။
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယိၼ်းႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ EDF တႅပ်းတတ်းၵိုတ်း ယင်ႉ
ၶူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉေသ တိုၵ်းသူၼ်း ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Razel-Bec (ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈ မ်ႈၸုမ်းFayat) ၾရင်ႊသဵတ်ႊ
ယိူင်ႈၸွမ်းႄလႈထွၼ်ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းဢွၵ်ႇတီႈၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉတူႈ ၼႂးၸိုင်ႈ
တႆးပွတ်း င်ႇၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။
ၶူင်းၵၢၼ်ၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ဢၼ်ႄတႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်
လူင် ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂးပီ 2008 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း
ၵူၼ်းတႆးလႆႈသၢၼ်ၶတ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်း
မိူင်း တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ႁပ်ႉ ႉ သင်ႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉ ၽ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ 280 ေမႊၵႃႊဝတ်ႊၼၼ်ႉ ေတ
ယိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈတႃႇ 60 ၵီႊလူဝ်ႊေမႊတိူဝ်ႊႄလႈ ေတ ထိုင် ဝဵင်းသီႇ
ေပႃႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉေတထူမ်ႈပႅတ်ႈမူႇ ဝၢၼ်ႈတႆး ဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်
ဝ်ပၢၵ်ႇပီ ပႃးတင်းႁႆႈၼႃးလိၼ်ငႂႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈ
ေတသၢင်ႈၽ

ၼႆႉယူႇဝႆႉ

ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်ႄလႈသိုၵ်း

မၢၼ်ႈဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈပၼ်ေသ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵမ်း ၵမ်း
ပူၼ်ႉ ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈ ၶႃႈ
ႁႅမ်တ လ လ ၊ ၶႃၸႂႄလႈတဵၵ်းဢဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်း ဝ်ႉႄၶ
တူဝ်ၶဝ် ၽွင်းဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈ
ၼိူဝ်ၼႆႉ ၸႂႉတိုဝ်းငိုၼ်းတိုၼ်းတီႈ ႄယးငိုၼ်းမိူင်းႄၶႇေသၶိုင်
ေၵႃႇသၢင်ႈ။

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၵမ်းၵမ်းၵႆႉတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၽ ၼၼ်ႉ ထွၼ်
ဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ေတသိုပ်ႇ မ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။ ဝ းၵဝ်ႉ
ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလ းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9/7/2020 လွင်ႈ“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်
ၵူၼ်းမိူင်းတ လ လ ၊ ၶႃၸႂၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းေလႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ႁိမ်းၽ ႄယးယႂႃႇ
တွၼ်ႈ ၼိူဝ်ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး” ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း Business and Human Rights
Resource Centre (BHRC) ၸုမ်းဢၼ်လူလွမ်ပႂႉတူၺ်းလ းႁဵတ်းသၢင်ႈ ်ႈ ၸွမ်းလၵ်းၸဵင်လုမ်ႈၾႃႉ ၵူႈ
မိူင်းမိူင်းၶဝ် လႆႈတႅမ်ႈ လိၵ်ႈ ထိုင်ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၽ ၵူႈဢၼ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky
ၶွင်မိူင်း သဝိတ်ႊ ၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊၵူၺ်း ဢၼ်ၶိုၼ်းတွပ်ႇေသလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢမ်ႇသိုပ်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ
ၸွမ်းၶူင်းၵၢၼ်ၽ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊတၢင်ႇဢၼ် ပႃးၸဵမ် IPGRB (Razel-Bec’s joint venture in
Burma) ႄတႉ ဢမ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း။
IPGRB ၼႆႉပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ မ်ႈပုၼ်ႈၼႂးႄၵႈၶွမ်ႊပၼီႊ Razel-Bec ႄလႈ ၶွမ်ႊပၼီႊInternational Power
Group Public Company Ltd. (IPG) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ IPG သမ်ႉပဵၼ်ၵိင်ႇႄၽၶွမ်ႊပၼီႊ International Group
of Entrepreneurs (IGE) ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၼမ်းၼႃႈ ၵၢၼ်ၼႂးမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ေၵႃႉေၵႃႇတင်ႈမၼ်း
ပဵၼ်လုၵ်ႈၸ းလုင်းဢွင်ႇတွင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃး င်ႈၵၢၼ်ၽ ႇငိုၼ်းတွင်း မိူင်းဢ
ႄမႊ ရိၵၢၼ်ႊႁႅတ်ႉပ းမၢၵ်ႈမီးမၼ်း ၼႂးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2014 ယွၼ်ႉ“ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉၵဝ်းႁဵတ်း
်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်မိူင်းႄလႈပ းမၢၵ်ႈမီးၼႂးမိူင်းမၢၼ်ႈ” တင်း “လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸႂႉလ း ၵ်းႁ ႉ၊ လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်း
တဵၵ်း တဵင် ႄလႈလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ (ငိုၼ်းမွၼ်)” ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ IGE ယင်းပဵၼ်ေၵႃႉၽၢၵ်ႈၵၢၼ်
တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊႄၶႇႄလႈထႆးၼႂးပိုၼ်ႉတီႈေသ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈၽ ယႂႇလူင်သၢမ်ဢၼ် (ၽ ၼွင်ၽႃ၊
မိူင်းတူၼ် ႄလႈ ႁတ်ႉၵျီး) ၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉ ၶူင်းၼႂးမိူင်းတႆး ႄလႈမိူင်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇေသ လႆႈၺႃးၵူၼ်း မိူင်း
ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈသၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၶွမ်ႊပၼီႊ IPGRB ၼႆႉလႅပ်ႈပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းယဝ်ႉ တီႈၶူင်း ၵၢၼ်ၽ
ႄယး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ၼႂးၵူႊၵိူဝ်ႊဢၼ်ဢဝ်လၢဝ်ပွမ် (ၵျ ဝ်ႇတု) ေသတူၺ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈ ႁၼ်ႁၢင်ႈ
“ပၢင်သဝ်း IPGRB” မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

တင်ႈႄတႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ/ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸို င်ႈမိူင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ

1/2/2021

ၼၼ်ႉမႃး

ၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂသၢၼ်ၶတ်းၸဵမ်ႄၸႈဝဵင်း ႁိမ်းၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ပႃးတင်းႄၸႈ ဝဵင်း
ၵ ၵ်းႄမးႄလႈသီႇေပႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/2/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်
ၼၼ်ႉေၵႃႈၶဝ်ႈ မ်ႈႄၼၵၢင်ၸသၢၼ်
ႂ
ၶ တ်း ၼႂးႄၸႈဝဵင်းၵ ၵ်းႄမးၸွမ်း ပႃးတင်းပ ႉဢၼ်ဝႃႈ “ၶူင်း
ၵၢၼ်ၽ ႁႅင်းၼမ်ႉႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ပႃးၸွမ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၼ်ႇႄၼၵၢင်ၸႂ”။ ၵူၺ်းၵႃႈဝ း ၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်လုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်
ၶဝ်တွႆႇေမႃႉတွႆႇဝၢၼ်ႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လွင်ႈလုၵ်ႉ ၼ်ႇႄၼၵၢင်ၸႂ CDM ၼၼ်ႉယူႇယၢမ်းဝ းဝၼ်း။ ၵၢၼ်ေၵႃႇ
သၢင်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ လႅပ်ႈမိူၼ်ႁၢင်ႈၸမ်ၵိုတ်း ယင်ႉပႅတ်ႈ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ။

လွင်ႈလုၵ်ႉ ၼ်ႇႄၼၵၢင်ၸႂ CDM ၼႂးဝဵင်းၵ ၵ်းႄမး ဝၼ်းထိ 17/2/2021

ဢမ် ႇေပႃးႁၼ်ႁ ၢင် ႈႁဵ တ်းၵၢၼ်တ ီႈ ၽ ႄယးယႂ ႃႇတွၼ ်ႈၼိူဝ် ယဝ် ႉ
မိူဝ်ႈဝၼ် းထိ 3/4/2021

မိူဝ်ႈလ လ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈႄလႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ပလိၵ်ႊႄယးၶဝ် ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈ
မႃးထႅင်ႈ တင်းၼမ်၊ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသင်ေသလုၵ်ႉ ႄၼၵၢင်ၸႂ ၸွမ်းၼႂး
ဝဵင်းႄလႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ၶႃႈႁႅမ်ပႃးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၼႂးပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ်ေသၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်ပွႆႇ
လူင်း တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
EDF

လၢတ်ႈႄၼလွင်ႈဢၼ်မၼ်းလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ်ၽ ၼၼ်ႉ

ၸွမ်းလၵ်းၸဵင်လုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းပဵၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ်တႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊ Razel-Bec ဝႃႈၸွင်ႇေတၸွမ်းမိူၼ်လၵ်းၸဵင် လုမ်ႈၾႃႉ
ဝ် ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
တင်ႈႄတႇႄတႇမၼ်း Razel-Bec တိုၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ မ်ႈၸွမ်းၶွမ်ႊပၼီႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ သၢင်ႈၽ
ၼႂးပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂးမိူင်းတႆး၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႄလႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ
ပၢၵ်ႈ ပႅတ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႊ/ႄယးၶဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ
ဢဝ် မ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႈသၢင်ႈၽ ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈလဵဝ်ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း Razel-Bec ၶဝ်ၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈယူႇၶၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း
ၼၼ်ႉေသ ၸွမ်းလၵ်းၸဵင်လုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသူၼ်း Razel-Bec
ၽ ႄယးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်။

်ႈထွၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇ တီႈ

ၽ ၵဝ်ႇႄလႈၽ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူႇၼႂးၽႅၼ်ၵၢၼ်ေတႁဵတ်းသၢင်ႈၼိူဝ်ႄမႈၼမ်ႉတူႈ

တွငႈ် ထၢမ်
ၸ းေႁႃသႅင်

+66: 94-728-6696

(တႆး၊ ဢင်းၵိတ်း)

ၸ းယွတ်ႈလိုၼ်း

+66: 97-173-1530

(တႆး၊ မၢၼ်ႈ)

