က်ေနာ္တုိ ့အတြက္အက်ဳိးအျမတ္မရွိဘူး၊ သူတုိ ့ေတြကက်ေနာ္တုိ ့ေျမယာေတြကုိ ဖ်က္စီးလုိက္တယ္၊
ရခုိင္ျပည္နယ္ မွ မႏၱေလးတုိင္းေဒသထိ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ႏွင့္ တရုတ-္ ျမန္မာေရနံပို႕ေဆာင္ေရး ပိုက္လိုင္း
တေလ ွ်ာက္ ေျမယာႏွင္ အသက္ေမြး၀မ္း ေၾကာင္းမႈ အေပၚ သတ္ေရာက္မႈမ်ား
ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ေရနံတင္ပုိ႕ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွစၿပီး မေကြးတိုင္း၊
မႏၱေလးတိုင္း

ႏွင့္

ရွမ္းျပည္

အေရွ႕ေျမာက္မွ

ေျမာက္ဖက္သို႕ျဖတ္ကာ

တရုတ္ျပည္သုိ႕

သြယ္ေဖါက္ေနသည့္

စီမံခ်က္တေလ ွ်ာက္ႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္ေန လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈ ႀကီးစြာ ခံေန
ရသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ၿပီးလုနီးပါး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိရိုးဖလာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအသက္ေမြးမႈမ်ား ဖ်က္ဆီး
ခံရျခင္း ႏွင့္ တံငါလုပ္ငန္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ေရေၾကာင္း ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္
ပဋိပကၡအား သက္ဆိုးရွည္ေစျခင္း၊ စီမံခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊
ပိုက္လိုင္းေဒသတ၀ိုက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ရွင္းလင္းေရးအတြက္ အစိုးရတပ္မ်ား၀င္ေရာက္ တပ္စြဲသျဖင့္
ရြာသား ေထာင္ေသာင္းခ်ီ အိုးအိမ္မဲ့ျခင္း စသည္တို႕ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တေလ ွ်ာက္ေန ျပည္သူမ်ား
အၾကား စုဆည္းမႈမ်ား အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ေဆာင္လာၾကၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚ ကုမၸဏမ
ီ ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ
အား ဥပေဒမ်ား

ေလးစားလိုက္နာရန္၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရေသာ

လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ားအတြက္

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား တိုးျမွင့္ေပးရန္ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ စိုက္လက္မတ္တပ္
ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေဒသအတြင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာ-တရုတ္ပိုက္လိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ
(MCPWC)

အား

ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ရန္အတြက္
ျပႆနာမ်ားကုိ
မ်ားကုိေရွ

ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး

လူမႈေရးအရ၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရ

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအဖဲြ

တာ၀န္ရိွမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္လာေစေရး
့မ်ားက

စီမံကိန္းဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္

့ဦးကာလကပင္ေဖာ္ျပသင့္သည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္

။

၎ျပႆနာမ်ားကုိ

စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ
ရန္အတြက္၎ျပႆနာ
စီးပြားေရးကုမၸဏမ
ီ ်ား

ႏွင့္

ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခုေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ေရွ႕ဆက္မတိုးခင္ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံ လူမႈအသိုင္းအ၀န္း၏
အသံကို နားေထာင္သင့္သည္။

	
  
	
  

	
  

ပုိက္လုိင္းမ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္မွမေကြးတုိင္း၊မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးကုိျဖတ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ ့ေျမာက္
ဘက္မွရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ထုိမွတဆင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ယူန္ျပည္နယ္သုိ ့ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ပုိက္လုိင္းသြားရာလမ္းေၾကာင္းတြင္
ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္ေသာ
ေရေၾကာင္းေဂဟစနစ္၊
ထူထပ္ေသာေတာင္တန္း
မ်ား၊ေျခာက္ေသြ
့လြင္ျပင္မ်ား၊ျမစ္မ်ား၊ေတာမ်ား၊ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား
စြာေနထုိင္ေသာေက်းရြာမ်ား
ႏွင့္ျမိဳ ့ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ပုိက္လုိင္းမ်ားမွတဆင့္ သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္သြားမည့္ သဘာ၀
အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ယူနန္ျပည္အတြင္းႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနာက္ဖက္ ခရုိင္မ်ားအတြင္းရွိ စားသုံးသူမ်ား၊ စက္မႈ
လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစမည့္အျပင္ ျမန္မာအစုိးရ အတြက္လည္း ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ
၀င္ေငြရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဓါတ္ေငြ ့ေထာက္ပံ့ေပးမႈ အနည္း
ငယ္ႏွင့္ေရနံသုံးစဲြမႈလုံး၀ ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းေတြ ့ ရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မလကၽြန္းေက်းရြာ ႏွင့္ ဂံုးခြ်ိ္န္ေက်းရြာ

ေလ်ာ္ေၾကးမေပးေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ
ျမန္မာအစိုးရ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခလရ ၃၄ မွ ဗိုလ္ႀကီး ေဇာ္ျမင့္ထူးထံမွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာင္စီ ထံသို႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တရား၀င္စာေပးပို႕ေသာစာ။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ဂံုးခြ်ိန္ေက်းရြာ ေဒသခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအား ခလရ ၃၄ စက္ပစ္ကြင္းအျဖစ္အသံုးျပဳရန္
ေျမေနရာသံုးခုအား တပ္ပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းလိုက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားသည္။ ေျမပိုင္ရွင္သံုးဦးထံသို႕
အေၾကာင္းၾကားစာ မိတၱဴမ်ား ေပးပို႕ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၎ေျမအား ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအတြက္
ဘိလပ္ေျမစက္ရံု (ပံုပါအတုိင္း) ေဆာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာေရႊသရဖူကုမၸဏီ သုိ႕ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏
စပါးခင္း၊ စားက်က္ေျမမ်ား သိမ္းယူခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးတစံုတရာ ေပးျခင္းမရိွပါ။ ၎ျပႆနာသည္ တပ္မေတာ္
ႏွင့္ ေဒသခံေျမပိုင္ရွင္အၾကား ျပႆနာတခုသာျဖစ္ၿပီး၊ ၎ေျမအား ျမန္မာေရႊသရဖူကုမၸဏက
ီ ရယူအသံုးျပဳျခင္း
လံုး၀မရိွခဲ့ဟု Daewoo International က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တုန္႕ျပန္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ Daewoo International ၏
ေျပာဆိုမႈအေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈအေပၚ သတ္ေရာက္မႈမ်ား။ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးေသာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေျမ သိမ္းဆည္းမႈ
၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မလကၽြန္းေက်းရြာ ႏွင့္ ဂံုးခြ်ိ္န္ေက်းရြာအၾကား ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚတြင္
ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကုန္းတြင္းဓါတ္ေငြ႕စက္ရံု (၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတ္လတြင္တည္ေဆာက္ဆဲ ပံု) တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
စီမံကိန္းေနရာအတြင္းရိွ ေျမပိုင္ရွင္မိသားစုမ်ားသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရိွေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူပိုင္ ငျပီေတာင္
ေတာင္ကုန္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး တစံုတရာ မရခဲ့ေပ။ ငျပီေတာင္သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ျပားျပား၀ပ္သြားခဲ့သည္။
၎ေတာင္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေန႕စဥ္အသက္ရွင္သန္မႈအတြက္ ထင္းရွာျခင္း၊ သဘာ၀ေပါက္သီးႏွံ၊
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ခူးယူျခင္း၊ ၀ါးခုတ္ျခင္း စသည္တို႕အတြက္ အသံုး၀င္ခဲ့သည္။

လာဘ္ေပးလဘ္ယူမႈ ႏွင့္ သြားေရးလာေရးအေပၚ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား
မလကၽြန္းေက်းရြာ ႏွင့္ ဂံုးခြ်ိ္န္ေက်းရြာ အၾကား Daewoo International ဓါတ္ေငြ႕သိုေလွာင္စက္ရံုအနီးတြင္
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ ခမရ ၅၄၃ တို႕က လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးေရးဂိတ္အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စဖြင့္ခဲ့သည္။
တရားမ၀င္ညမထြက္ရအမိန္႕ထုတ္ထားေသာေၾကာင့္ ညအခ်ိန္ ၎စစ္ေဆးေရးဂိတ္အား ျဖတ္လိုပါက အေစာင့္မ်ားကို

က်ပ္ေငြ သံုးေသာင္း (USD 35 ) ခန္႕ ေပးရသည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ရြာသားမ်ားက အစီရင္ခံခဲ့သည္။
ကန္႕သတ္နာရီမ်ားအတြင္း ၎ရြာမ်ားမွ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ခရီးသြားလာခြင့္မရိွေပ။

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ေျမ
မလကၽြန္းေက်းရြာအနီး Daewoo International ၏ ကုန္းတြင္းဓါတ္ေငြ႕စက္ရံုမွ ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ ေျမစမ်ားသည္
မိုးသည္းထန္းခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ခင္းမ်ားအတြင္း ၿပိဳက်လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မိသားစု ၄၆စုပိုင္
စပါးခင္းမ်ား ပ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ယခင္မိသားစု ၄၆ စုပိုင္စပါးခင္းမ်ား ဆက္လက္ပ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂
ခုႏွစ္တြင္ပင္ ရြံ႕ေျမဖံုးသြားသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ မိသားစု ၁၄ စု၏ လယ္ေျမပါ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။
လယ္ေျမပ်က္ဆီးသြားေသာ (သို႕မဟုတ္) ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ လယ္သမားမ်ားသည္ ယခုေလာေလာဆယ္အခ်ိန္တြင္
တႏွစ္စပါး အထြက္ တင္း ၁၅၀ မွ ၂၀၀ ထက္ပို၍ စိုက္ပ်ိုဳးႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ စပါးအထြက္သည္ တင္း ၅၀၀
အထက္ရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မိသားစု ၄၆ စုအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္တြင္ ေျမပ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ မိသားစု ၃၈ စု အပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ မိသားစု ၅၈ စုကို ေလ်ာ္ေၾကးထပ္ေပးခဲ့သည္။
EarthRights International က ျပဳလုုပ္ေသာ စံုစမ္းေလ့လာခ်က္ကို တုန္႕ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ေဒ၀ူးသည္
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္အဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္
ေျမပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည္။ မူလေျမပိုင္ရွင္ မိသားစုု ၄၆ စုု၏ လယ္ေျမမ်ား ထပ္ခါတလည္းလည္း
ပ်က္ဆီးရျခင္းသည္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား ဖို႕ေျမရွင္းလင္းျခင္း မလုုပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေဒ၀ူးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဖို႕ေျမမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းသည္ စက္ပစၥည္းအကူမပါလ ွ်င္ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Daewoo International သို႕
စက္ယႏၱရားအကူအညီတင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအထိ မေပးေၾကာင္း ေဒသခံရြာသားမ်ား ေျပာဆိုသည္။
ပ်ားတဲေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ ေဒသခံေျမမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း

ရမ္းၿဗဲကၽြန္း၊ ပ်ားတဲေက်းရြာရိွ စီမံကိန္းေနရာသည္ ယခင္က ေဒသခံမိသားစု ၁၀စုအတြက္ သရက္၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ၀ါး၊ခရမ္းသီး
ႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစၱာန္ေပါင္းမ်ားစြာအား မ်ိဳးဆက္အဆက္ဆက္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴလာခဲ့ေသာ ၄၆ ဧကအက်ယ္ရိွ ေတာင္ေပၚ
ဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ စားက်က္ေျမတခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သစ္ပုတ္ေတာင္ ေက်းရြာအနီး
ဓည၀တီေရတပ္စခန္းမွ ဗိုလ္မွဴး သန္းေမာင္သည္ ေဒသခံေျမစာရင္းဌာနမွ ေျမပိုင္ခြင့္စာရသည့္ႏွင့္ ေျမမ်ားကို
ေလ်ာ္ေၾကေပးျခင္းမရိွ သိမ္းယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေဒသခံမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ရိွ
အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားထံသို႕ တိုင္ၾကားစာတေစာင္ေပးပို႕ခဲ့သည္။ ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကလည္း ထပ္ခါထပ္ခါ
တင္ျပခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ေရတပ္က သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမပမာဏကို ထည့္တြက္ျခင္းမရိွပဲ မိသားစုတစုလ ွ်င္ က်ပ္ေငြ
တစ္သိန္းစီ ေပးခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ေရတပ္သည္ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အိႏၵိယကုမၺဏီPunj
Lloyd အား က်ပ္ေငြ သန္း ၂၀ (ခန္႕မွန္းေခ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၀၀၀ခန္႕) ႏွင့္ ၎ေျမအား အသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့သည္။
Punj Lloyd ကုမၸဏက
ီ ၎ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာက္လုပ္သျဖင့္ ေတာင္ေပၚဥယ်ာဥ္ႏွင့္
စားက်က္ေျမ လံုး၀ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ၿပီး သံုးမရေတာ့သည့္ အေျခအေနသို႕ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ
ၾသဂုတ္လအတြင္း Punj Lloyd ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ (ေအာက္တြင္ ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုအတိုင္း) ေက်ာက္တုံးမ်ား၊
ေျမစမ်ား၊ စြန္႕ပစ္ေရမ်ား ေတာင္ကုန္းပတ္လည္အနီး စပါးခင္းမ်ားကို ဖုံးသြားခဲ့သည္။ စပါးခင္းမ်ား ပ်က္ဆီးသြား
ခဲ့ရသျဖင့္ အထြက္ႏႈန္း ထိခိုက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၎လယ္ယာေျမ ဆံုးရံႈးမႈ အတြက္ Pung Lloyd က
ေလ်ာ္ေၾကး အနည္းငယ္ေပးခဲ့သည္။ ၎ေလ်ာ္ေၾကးသည္ ဆံုးရံႈးသြားေသာ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ျပန္အစားထိုးရန္
လံုေလာက္ျခင္း မရိွသည့္အျပင္ ေပးရန္ကတိျပဳထားသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရရိွခဲ့သည္။ MOGE
အရာရိွမ်ားက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သူတို႕အတြက္ယူသြားခဲ့သည္ဟု ေဒသခံလယ္သမားမ်ားက
ေျပာဆိုသည္။ SEAGP လက္ခြဲကန္ထရိုက္တာ Pung Lloyd ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စြတ္စြဲခ်က္မ်ားအား Daewoo
Internatinal က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ တရုတ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္ကုမၺဏီအစုအဖြဲ႕ (NEGC) သည္ SEAGP က
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုန္းတြင္းဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းပေရာဂ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး Daewoo International ၏
ကုန္တြင္းဓါတ္ေငြ႕စက္ရံု အနီးတြင္ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္လ ွ်က္ရိွသည္။ သိုေလွာင္ကန္မ်ား၊
ပေရာဂ်က္အတြက္ ပင္လယ္မွ သဲမ်ား ပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ဂံုးခြ်ိန္ႏွင့္ မလကၽြန္းေက်းရြာအၾကား
ေက်ာက္ျဖဴဓါတ္ေငြ႕စီမံခန္႕ခြဲမႈရံုး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဂံုညင္း ႏွင့္ မလကၽြန္းေက်းရြာမွ မိသားစု ၁၀ စုပိုင္ လယ္ေျမမ်ားသည္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မိုးရာသီအတြင္း NEGC၏ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရြံ႕မ်ား ဖံုးသြားသျဖင့္ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

ႏို၀င္ဘာလတြင္ SEAGP က ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား အျမန္ထုတ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုေသာ္လည္း ယေန႕ထက္ထိ
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း မရိွေသးေပ။

ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္း

ေလ်ာ္ေၾကးမေပးေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပ်က္ဆီးမႈမ်ား

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ရိကၡာမ်ားအား ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းသို႕ ပို႕ေဆာင္ေသာ
ေဆာက္လုပ္ေရးယဥ္မ်ားေၾကာင့္ လမ္းတေလ ွ်ာက္ရိွ မေကြးတိုင္း၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မုကန္ေက်းရြာအနီး
မြန္းေခ်ာင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္အၾကား မိသားပိုင္စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္
ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ ဓါတ္ပံုအရ ပ်က္ဆီးမႈသည္ မိသားစုအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ၾကက္သြန္ခင္း၊ ပဲ ႏွင့္
စပါးခင္းမ်ားအေပၚ ဆိုး၀ါးစြာ သတ္ေရာက္မႈရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ပိုက္လိုင္း
တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေပတရာပတ္လည္ ေျမပ်က္ဆီးမႈအတြက္ႏွင့္ ေျမအသံုးျပဳမႈအတြက္ ကုမၸဏမ
ီ ်ားက
ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ပိုက္လိုင္းနံေဘး ေပ ၁၅၀ အထိ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊
ပ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းမ်ားရိွေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း မရိွေပ။

ေလ်ာ္ေၾကးအျပည့္အ၀မေပးပဲ ေျမယာအသံုးျပဳျခင္း
MOGE ႏွင့္ အမည္မသိတရုတ္ကုမၸဏီတခုသည္ ပိိုက္လိုင္းမ်ား မဆက္ခင္၊ ေျမေအာက္မခ်ခင္၊ ေျမၾကီးႏွင့္ မဖံုးခင္
ေျမေပၚတြင္ထားရိွခိုက္ ပိုက္လံုးမ်ားအား သဲအိတ္မ်ားႏွင့္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မေကြးတိုင္း
ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ခြန္စုေက်းရြာေတာင္ဖက္ျခမ္း ပိုက္လိုင္းျပင္ဆင္ေရးေဒသသည္ မူလသတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာထက္
အဆမတန္ပိုမ်ားသြားခဲ့သည့္အျပင္ မူရင္းသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ၿပီး ရြာသားမ်ားပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား
သဲအိတ္မ်ားႏွင့္ ဖံုးသြားခဲ့သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ မူရင္း သတ္မွတ္ေနရာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရခဲ့ေသာ္လည္း
ကုမၺဏီမ်ားက အသံုးျပဳသည့္ေနာက္ထပ္အပိုေျမေနရာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရျခင္း မရိွေပ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္
မူရင္းသတ္မွတ္ေဒသအတြင္းရိွ ပ်က္ဆီးသြားေသာ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးတခ်ိဳ႕ေပးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္
ေလ်ာ္ေၾကးအား တႏွစ္ သံုးရာသီ စိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ မေပးပဲ တႏွစ္ တရာသီစာအတြက္သာ ေပးခဲ့သည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအေပၚ သတ္ေရာက္မႈမ်ား
မေကြးတိုင္း၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၀ါရိုးေက်းရြာအတြင္းရိွ ထန္းပင္အေျမာက္အမ်ားအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္
ေရနံ ႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္းခုတ္လွဲခဲ့သျဖင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း၊ထန္းလ်က္ ႏွင့္
ထန္းေရ လုပ္၍ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳသူ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေဘးဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည္။ ခုတ္လွဲခဲ့ေသာ
အပင္ေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ အပင္သစ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးပါက စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး ေစာင့္ရသည္။
ထန္းပင္မ်ား ခုတ္လွဲခဲ့ျခင္းအတြက္ ရြာသားမ်ား ေလ်ာ္ေၾကးတစံုတရာ မရေပ။

အသက္ေမြးေၾကာင္းမႈအေပၚ သတ္ေရာက္မႈမ်ား။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္ေလ်ာ့က်သြားျခင္း
ဓါတ္ပံုျပပြဲမတိုင္ခင္ ႏွင့္ အၿပီး ကာလတြင္ မေကြးတိုင္း၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မူးကန္ေက်းရြာတြင္
ဧရာ၀တီျမစ္လက္တက္တခုျဖစ္ေသာ မြန္းေခ်ာင္းအား ျဖတ္၍ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္

သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြားသည္။ ပိုက္လိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ေဒသတြင္းေရသြားေရလာအေပၚ
သတ္ေရာက္မႈရိွခဲ့ၿပီး ျမစ္အထက္ပိုင္းေဒသတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ျခင္း၊ ျမစ္ေအာက္ဖက္ပိုင္း ျမစ္နားတ၀ိုက္စိုက္ခင္းမ်ား
ေရခမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္/ဧၿပီ သာမန္စိုက္ပ်ိဳးေျမမွ ပံုမွန္ၾကက္သြန္းခင္းတခု၏
ထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အခ်ိန္တခ်ိန္တည္း ပိုက္လိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္ေအာက္ဖက္ ၾကက္သြန္ခင္းမ်ား၏
ထြက္ႏႈန္းကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေရခမ္းေျခာက္မႈ၏ သတ္ေရာက္မႈကို သိႏိုင္သည္။ အပင္ပ်က္မွာစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္
အခ်ိန္မတိုင္ခင္စိုက္ခင္းမွ ႏႈတ္လိုက္ေသာ ေတာင္သူမ်ားအဖို႕ လာမည့္ရာသီမ်ားအတြက္ ၾကက္သြန္မ်ိဳး မရမႈႏွင့္
ႀကံဳရသည္။ ပိုက္လိုင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသတ္ေရာက္ခံရသည့္ ေတင္သူမ်ားအတြက္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း မရိွပါ။

ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၱရာယ္မ်ား

SEAGP (သို႕မဟုုတ္) SEAOP အတြက္ တဆင့္ခံ ကြန္ထရက္လုပ္ေသာ အမည္မသိတရုတ္ကုမၸဏသ
ီ ည္ ပိုက္လိုင္းမ်ား
ေျမေအာက္ခ်ၿပီး ေဒသခံလမ္းမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမရိွသျဖင့္ မႏၱေလးတိုင္း၊
ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ကန္ဂ၊ ေဒါင္းဦး ႏွင့္ ေဂြးေဆာင္းေက်းရြာသားမ်ားအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ
လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ လမ္းဆိုးေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မေတာ္တစ
ထိခုိက္မႈ ၃ ႀကိမ္ ႏွင့္ ကား မေတာ္တစထိခုိက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံရြာမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

