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ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးကုိ ဆိုင္းင့ံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၃၀ 
ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္မွ ေျပာၾကားခ့ဲေသာ္လည္း ဆည္စီမံကိန္းကုိ အမွန္တကယ္ 
ဆုိင္းင့ံသည့္ အရိပ္အေယာင္မွ်ပင္ မေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအနီးတ၀ိုက္ 
ေနထုိင္ေသာ ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ားမွာ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား 
ႏွင့္ ေနထုိင္ေနၾကရသည္။ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔ (KDNG) သည္ 
ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး 
ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ မတုိင္ခင္အေျခအေနႏွင့္ ဆုိင္းငံ့ေၾကာင္း သတင္း 
ထြက္ရိွၿပီးေနာက္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳထားသည့္ အခ်က္ 
မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ ဤေနာက္ဆံုးရ အႏွစ္ခ်ဳပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္သည္။ 



1

ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးကုိ ဆိုင္းင့ံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္မွ ေျပာၾကားခဲ့ 
ေသာ္လည္း ဆည္စီမံကိန္းကုိ အမွန္တကယ္ ဆုိင္းင့ံသည့္ အရိပ္အေယာင္မွ်ပင္ မေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအနီးတ၀ိုက္ 
ေနထုိင္ေသာ ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ားမွာ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ေနၾကရသည္။  
ကခ်င္လူမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔ (KDNG) သည္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာခဲ့ၿပီး ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ မတုိင္ခင္အေျခအေနႏွင့္ ဆုိင္းငံ့ေၾကာင္း သတင္းထြက္ရွိၿပီးေနာက္ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ ဤေနာက္ဆံုးရ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လည္း ထုတ္ျပန္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတႀကီးမွ ဆုိင္းင့ံေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲေသာ္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္း (CPI) 
၏ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမွ မည္သည့္အတည္ျပဳခ်က္မွ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေပ။ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ 
မီဒီယာႏွင့္ CPI ဥကၠဌ Lu Qizhou တို႔၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ CPI မွ ျမစ္ဆံုဆည္ ေဆာက္လုပ္ေရးကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏုိင္သည္။ ထုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္တြင္ မစၥတာ Lu Qizhou မွ 
“သက္ဆုိင္ရာ ပါတီေတြရဲ့ မရပ္မနား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းကို အခ်ိန္မီ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ေရွ႕တိုး 
လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးအျမတ္ရမယ့္ ရလဒ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုး 
အတြက္ လက္ေတြ႔အမွန္တရားတခု ျဖစ္လာမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ၄င္း၏ ျမစ္လက္တက္မ်ားေပၚရွိ ဆည္အားလုံးကို ရပ္တံ့သြားမည္ဟု CPI မွ တရား၀င္ ေၾကညာခ့ဲသည့္ 
တုိင္ေအာင္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္ ေနာက္ထပ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ 
ဆည္ ၇ ခုထဲမွ မည္သည့္ တခုကုိမဆုိ အခ်ိန္မေရြး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းေပၚရိွ ေရအား 
လွ်ပ္စစ္ဆည္ ၇ ခုလံုးကို ရပ္ဆုိင္းပစ္ရန္ KDNG မွ တုိက္တြန္းပါသည္။ ဤဆည္မ်ားအားလံုးမွ ရရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို 
တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ဆံုဆည္ ကဲ့သုိ႔ပင္ ထုိဆည္မ်ားေၾကာင့္ ဆိုး၀ါးသည့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤႀကီးမားသည့္ ဆည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ မရႏုိင္သည့္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ခန္႔မွန္း၍မရႏုိင္သည့္ ေရေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေရျပတ္လပ္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ အမီွျပဳေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ကခ်င္ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားမွာလည္း အတင္းအဓမၼ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေသာ စခန္းမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားခံရၿပီး မေသခ်ာမေရရာ 
သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ေနၾကရသည္။

“ျမစ္ဆံုဆည္ ဆုိင္းငံ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတေျပာတာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အယံုအၾကည္မရွိဘူး။ ဆည္ေဆာက္လုပ္ 
ေရးခြင္ေတြမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးစက္ေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ အခုထိ ရွိေနေသးတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ေနတာပဲေလ။ 
တခ်ဳိ႕အလုပ္သမားေတြကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးခြင္မွာ စစ္တမ္းေကာက္တာေတြ လုပ္ေနတယ္။ ျမစ္ဆံုေဒသနဲ႔    
ဧရာ၀တီျမစ္ကို ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ ေရႊတူးေဖာ္ေနတာေတြ၊ သစ္ေတာရွင္းလင္းေနတာေတြကိုလည္း ျမစ္ဆံုေဒသနဲ႔ ျမစ္ဆံု 
အထက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ အခုလက္ရွိလည္း လုပ္ေနၾကဆဲပဲ။ တကယ္လို႔ ဆည္ေတြကို တကယ္ရပ္တံ့ပစ္မယ္ဆုိရင္ ဒီလို 
ပ်က္စီးထိခိုက္ေစတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တံ့ပစ္သင့္တယ္” 
(ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရး အနီးတ၀ုိက္ မွ ေက်းရြာသားတဦး)

ျမစ္ဆုံအထက္ပိုင္းေဒသ 
၄.၃ မုိင္အကြာရွိ  
ေအာင္ျမင္သာေျပာင္းေရႊ႕ 
အေျခခ်ေရးစခန္းရွိ 
အိမ္မ်ား
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“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ အနာဂတ္ေတြ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ မသိေတာ့ဘူး။ စုိက္စားပ်ဳိးစားဖုိ႔ ဘာေနရာမွရွိတဲ့ အခုေျပာင္းေရႊ႕ 
လာတ့ဲ စခန္းမွာလည္း စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဘာလုပ္ကုိင္စားေသာက္ရမလဲဆုိတာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မသိေတာ့ဘူး။  
လူတုိင္းကေတာ့ သူတို႔ ရဲ့အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေနေနတယ္ဆုိတာ ေနခ်င္လို႔ 
ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ေပ်ာ္လုိ႔ ေနေနၾကတာမဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ ကေတာ့ တေနရာကို ခဏအလည္လာၿပီး 
အိမ္ျပန္ဖို႔အတြက္ ေစာင့္ေနၾကတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ ေမြးရပ္ေျမ ေက်းရြာကိုျပန္ရဖို႔အတြက္ အၿမဲ 
ဆုေတာင္းေနၾကတယ္။ တႏွစ္ေလာက္ၾကာတယ္ဆုိရင္ပဲ အခု ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေနရတဲ့အိမ္က အမိုးေတြ ေပါက္ေနေလာက္ 
ၿပီ။ ၾကမ္းခင္းေတြလည္း က်ဳိးေနေလာက္ၿပီ။ အခုေနရတဲ့ အေျခအေနက ကႏၱာရမွာ ေနေနရသလိုပဲ ခံစားရတယ္” 
(ေအာင္ျမင္သာ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေရးစခန္းမွ ေနထုိင္သူတဦး၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္)  

“သူတုိ႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုေပးတဲ့ လယ္ယာေျမေတြမွာလည္း ဘာေရမွမရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနတဲ့ စခန္းနဲ႔ဆုိရင္ သြားရတာ 
လည္း ၁၆ မုိင္ေလာက္ေ၀းတယ္။ ကြ်ဲႏြားတိရိစၦာန္ေတြအတြက္လည္း စားက်က္ေျမရွာရတာ အရမ္းခက္ခဲတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ 
တုိ႔အိမ္ေနရာအတြက္ စတုရန္းမုိင္ ၈၀X၁၀၀ အက်ယ္အ၀န္းေလာက္ပဲရေတာ့ အိမ္ေနရာဖယ္ၿပီးရင္ မိသားစုအတြက္ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္စရာေျမေတာင္ မက်န္ဘူး။ ေရရွည္ သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးဖို႔အတြက္လည္း ဘာေျမမွ မရွိဘူး။ ဒီမွာေနရတာ 
ဘ၀က အရမ္းဆိုးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အရင္ေနခဲ့ၾကတဲ့ ရြာကို ျပန္ခ်င္ေပမယ့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရြာက ဆည္လုပ္ငန္း 
ခြင္နားမွာရိွေတာ့ အားလုံးဖ်က္ဆီးခံရတ့ဲထဲကုိ ပါသြားၿပီ။ အာဏာပုိင္ေတြက ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ဖို႔လည္း ကြ်န္ေတာ္ 
တို႔ကို ခြင့္မျပဳဘူး” (မလိယာန္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေရးစခန္းမွ ေနထုိင္သူတဦး။ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္) 

ဆုိင္းငံ့ေၾကာင္းသတင္းထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း ျမစ္ဆုံဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားမွာ ယခုခ်ိန္ထိ 
ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္လုပ္စရာမ်ားအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾက သည္။ 

စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ဆုိင္းငံ့ေၾကာင္းသတင္းမထြက္ခင္ကတည္းကပင္ တရုတ္အလုပ္သမား 
အမ်ားစုမွာ ျမစ္ဆံုဆည္လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆုိင္ႏိုဟုိက္ထရုိ၏ မွတ္တမ္းဗြီဒီယိုေခြတြင္ ရွင္းျပထား 
သည့္အတုိင္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ တႏွစ္တြင္ ၇ လသာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တရုတ္အလုပ္သမားမ်ား ထြက္ခြာ 
သြားသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတခုမွာ မိုးရာသီအေျခအေနေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားသည္။ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားမွာ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေျမယာစစ္တမ္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဆည္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ အေထာက္အပံ့ 
ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးလမ္းကို ေဆာက္လုပ္ေနၾကသည္။ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္းသတင္းသည္ ျမစ္ဆံုဆည္ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးအလုပ္မ်ားကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းခြင္မွ အလုပ္သမားမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

“CPI က ၀န္ထမ္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုေျပာတယ္။ သူတုိ႔ကေနၿပီး ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အလုပ္ဆက္လုပ္သြားမယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ 
အခုလုပ္ငန္းအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို ဘာမွ မစိုးရိမ္ဖို႔ ေျပာတယ္။ သူကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုေျပာတာက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္မွာ 
ခဏေစာင့္ပါ၊ မိုးရာသီ ၿပီးရင္ ဒီစီမံကိန္းကို ျပန္ဆက္လုပ္ရမွာပဲဆုိေတာ့ စက္ပစၥည္းေတြ၊ ေျမတူးစက္ေတြကို 
ျပန္မယူသြားေသး ဖုိ႔ေျပာတယ္” (အာရွေ၀ါလ္မွ အလုပ္သမားတဦးနွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္)

KDNG
29/9/2011

ျမစ္ဆုံအထက္ပိုင္းေဒသ ၄ မုိင္အကြာရွိ မလိယာန္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေရးစခန္းမွ ေနထိုင္သူတဦး
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လဖ့ဲ နဲ႔ ေဒါင္ပန္ ေက်းရြာၾကား၌ 
ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္အလုပ္သမား 
မ်ားမွ ေျမယာ ေလ့လာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနပံု။ ဤပံုသည္ ျမစ္ 
အထက္ပုိင္းမွ ရိုက္ထားသည္ 
ပုံျဖစ္ၿပီး ေရထိန္းနံရံကုိ အေ၀းမွ 
ျမင္ေနရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ခြင္ အမွတ္ (၇) ကုိ လမ္း၏ 
ညာဘက္တြင္ ေတြ႔နုိင္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ဆုံဆည္ 

ေဆာက္လုပ္ေရး အနီးတ၀ုိက္ 
ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္ေရး

လမ္းကုိ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ 
တရုတ္အလုပ္သမားမ်ား

ျမစ္ဆုံေဒသ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ စက္ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္ 
မီးရထားလမ္း
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ျမစ္ဆုံဆည္လုပ္ငန္းခြင္ရိွ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ပုိ႔ေဆာင္ရန္ 

စြမ္းအင္တဆင့္ပုိ႔ဌာန

ျမစ္ဆုံဆည္လုပ္ငန္းခြင္ေတာင္ဘက္ပုိင္းရိွ ဧရာ၀တီ 
ျမစ္ဆုံတံတား။ ၆၀၀ မီတာအရွည္ရိွ တန္ ၃၀၀ ႏိုင္ 
တံတားႀကီးကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အၿပီးသတ္ 
ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ ထားသည္။ ဤတံတားႀကီး 
သည္ ျမစ္ဆုံဆည္ေဒသႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ထိန္ခ်ဳန္းရိွ 
စီမံကိန္းအေထာက္အပ့ံပစၥည္းေပးရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

CPI ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အစီအစဥ္ပံုစံ

လက္ရွိ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းအေျခအေန

အဓိကဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးကုိ မစတင္ရေသးေသာ္လည္း လမ္းလႊေဲျမာင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေရထိန္းနံရံမ်ားကုိမူ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး 
ၿပီျဖစ္သည္။ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရးလမ္း၊ တံတားႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
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ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္း 
ကရိယာမွာ အရည္အေသြး မျပည့္၀မႈေၾကာင့္ 
(သို႔) ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္ပါးမႈ 
ေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံဆည္လုပ္ငန္းခြင္ ျမစ္အထက္ 
ပုိင္းေရထိန္းနံရံရိွ အက္ကြေဲၾကာင္းမ်ား။

ျမစ္ဆုံဆည္လုပ္ငန္းခြင္ရိွ China Gezhouba 
Group (CGGC) ရုံး။ ကုမၸဏီမွ ေရလႊ ဲေျမာင္း 
မ်ားႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း 

အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆုံဆည္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဆင္သင့္ခ်ထားေသာ 
ေျမတူးစက္မ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား

စက္မ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွာ ျမစ္ဆံုဆည္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ယခုခ်ိန္ထိ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး အမွတ္ ၅ ရိွ စက္ပစၥည္းမ်ား
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ဆည္လုပ္ငန္းခြင္ရွိ လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္မႈ

တရုတ္အလုပ္သမားၿခံ၀င္းတြင္း၌ အဆင္သင့္ ရပ္ထားေသာ 
တင့္ကားမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား

“ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းဧရိယာ: တားျမစ္နယ္ေျမ၊ ခြင့္မျပဳပဲ မ၀င္ရ”

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာ 
ဆိုင္းဘုတ္- “စီမံကိန္းနယ္ေျမ၊ တာ၀န္မွအပ 
မ၀င္ရ၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ရိွသည္” 

ကခ်င္ဘာသာျဖင့္ေရးသားသားေသာ 
ဆိုင္းဘုတ္- “ကန္႔သတ္နယ္ေျမ၊ 
၀င္ေရာက္ပါက အေရးယူခံရမည္” 
“ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္းဧရိယာ - 
တားျမစ္နယ္ေျမ၊ ခြင့္မျပဳပဲ မ၀င္ရ”

ေဆာက္လုပ္ေရး အမွတ္ ၇ ရိွ ေက်ာက္ႀကိတ္ရန္ႏွင့္ 
အုတ္ခဲလုပ္စက္ရုံ

ေဆာက္လုပ္ေရးခြင္အားလုံးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ 
လုံၿခံဳေရးကင္မရာတပ္ထားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေမွ်ာ္စင္
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ျမစ္ဆံုအထက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ျမစ္ဆံုေဒသ၌ ျမစ္မ်ား၊ ေျမျပင္မ်ားကို 
ဖ်က္ဆီးပစ္ေနေသာ ေရႊတူးေဖာ္မႈ

ဆည္စီမံကိန္းခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ဆည္ 
တည္ေဆာက္ရာ နယ္ေျမအတြင္း ရွင္းလင္းပစ္ရန္ 
တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ သစ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ 
ႀကီးမားသည့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ 
ခ့ဲၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ လုပ္ကုိင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေရႊတူးေဖာ္ 
ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ျပဒါးႏွင့္ cyanide ဓာတ္မ်ားသည္ 
ေဒသခံ ျမစ္မ်ားသို႔ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ၾကၿပီး ဧရာ၀တီ 
ျမစ္တြင္းသို႔လည္း တိုက္ရိုက္ စြန္႔ပစ္ၾကသည္။ ထိုက့ဲသို႔ 
စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသရွိ 
ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုကို အဆိပ္သင့္ေစၿပီး 
က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေမြးရာပါ ဆိုး၀ါးသည့္ 
က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ျမစ္ဆုံဆည္လုပ္ငန္းခြင္ရိွ ျမစ္ကမ္းမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား


