
ျ္မန္ မျ ျန္  ွ တရတုနႏိုင ုန  ္ ငုသို႔ ္စန္ ္မ်ားခင်ုားထုတန္ ႈ ရ နတမနသို႔ေမ  

 

၂၀၁၆ ခုႏွိုစန ္တနလ ၇ ရကန  

္ဘမ၀ တန၀မန်ားက္ န စ ုစ္န်ားစစနေ ်ားေရ်ားးေရးအဖြဲ႕(Environmental Investigation Agency)က ျ္မန္မႏွို နင့္ 
တရတုနမယ္နစ နတစနေလွ္မကနရွင းဓငကစစနေ ်ားေရ်ားရငတန္္မ်ားကင ုေစမ နင့္ ကျနင့္ခးင့္ရမ လရမနခးင့္ 
္ျနင့္ေျခမကနလးတရ န်ား ႏိုွစနႏိုငု န   ကမ်ား တရမ်ား္၀ န္ စန္္မ်ား ခငု်ားထတုနတ န္ရ န်ား္ႈ  ္င္င္ မ္မ ေလွ္မင့္က္ 
္ရမ်ားေ ကမ န်ားေတရသို႔ရ္ျနသည္။ 

၂၀၁၅ စကနတ နဘမလတရ န း ်ားးငု နေးက စမစနတက္ ရႈ နေထရ်ား္ႈး္ျနျ ဖင့္ းစ ရ နခ စမ တစနေ မ နထုတန 
ေ၀ခးင့္္ျနသည္။ ထငုးစ ရ နခ စမတရ န  ျ္မန္မႏိုငု န   ကခ္ နျ ျနကုမန်ားလ္န်ားမ  ်ား္ွတ  နင့္ တရုတနႏိုင ုန   ယ္ူမမန  
နယ္န္ ငုသို႔ ္စနလ ု်ားခငု်ားထတုနတ န ငုသို႔္ႈ ္မမာဏ ရုတနတရကနျ္ နင့္္မ်ားလမခ ့္ရမ ၂၀၁၄ ခုႏွိုစနတရ န ကုဗ္ တမ ၉၀၀၀၀၀ 
(းေ္ရငကမနေ ဒလမတနင ္ဖ်ား ္မန်ားတစနေထမ နင္၏ ထကန၀ကနမ ်ား  ်ား) းထငေရမကနရွငလမခးင့္ေ ကမ န်ား 
္ွတနတ္န်ားတ နထမ်ား္ျနသည္။  

ယ္ န်ား းစ ရ နခ စမတရ န းမမာဏမရွငေ္မ စ ်ား ရမ်ားေရ်ား္္မ်ားးု နစု္္မ်ားႏွို နင့္ ျ္မန္မတ န္ေတမန၊ 
တငု န်ားရ န်ား္မ်ားႏိုငု န  ေရ်ားးေရးအဖြဲ႕းစျန်ား္္မ်ား ကမ်ား  ူ်ားေ   န်ားကမ ္စနးလ ု်ားလုငနကနတ န ငုသို႔္ႈႏိုွ နင့္ ကုမန်ားေ ကမ န်ား 
္ွတ  နင့္ တ န ငအုဖြဲ႕္ႈကင ုတမ်ားျ္စန္ျနင့္ ျ္မန္မင့္္ စနေတမတ ေ ္္မ်ားကင ုခ္င ်ားေေမကနေမေ ကမ န်ား 
ေေမနထတုနတ နျ ထမ်ား္ျနသည္။ ထငုသို႔ျ  န ၂၀၁၅ ခုႏွိုစန ဇမနမ၀ ရ လတရ န ကခ္ နျ ျနမယ္န ္စနထတုနစခမန်ားတရ န 
းေ္န်ားခ ခးင့္ရေ္မ တရုမနႏိုငု န  ္ မ်ား းလု န္ ္မ်ား ၁၅၅ တ ်ားးေ ကမ န်ားလျန်ားေေမနျ ထမ်ား္ျနသည္။ 
တရတုနႏိုုင န  ္ မ်ား္္မ်ားကင ုးစတ ်ား ငု န်ားတရ န တစန္ ကနတစနကရ္မန်ားျ စန မာဏနခ္္ွတနခးင့္ျခ န်ားေ ကမ နင့္ တရုတနႏို ွနင့္ 
ျ္မန္မႏွိုစနႏိုငုန န   ကမ်ား ္ တ္မနေရ်ားတ န်ား္မ္ႈ ျေစနခးင့့္  ်ား၊ ္ ၼ္တင္၏ လရတန့ င္န်ားခ္္န်ား္မခရ နင့္ျေ နင့္ 
္စနခတုနတရတုနးလု န္ ္မ်ား္္မ်ားကင ုလရတနေ ်ားခးင့္္ျနသည္။  

းစ ရ နခ စမ ထတုနျ  ်ားေမမကန း ်ားးငု နေးင္၏ ကရ န်ား  န်ားေလင့္လမခ္ကနးရ မယ္နစ နတစနေလွ္မကန 
္စနစ ်ား  န်ား္ႈ ္င္ င္မ္မ က္  န်ား္ရမ်ားေ ကမ န်ားေတရသို႔ရ္ျနသည္။ လရမနခးင့္္ျနင့္ တစနႏိုွစနက္ႈ 
မယ္နစ နတစနေလွ္မကန းေငု်ားတမန္ စနလ ု်ား္္မ်ားကင ု္ယ္နေ မ နထမ်ား္ျနင့္ ကမ်ားယ္တနတမန်ားရွျန္္မ်ားကင ု
္ွတနတ္န်ားတ နခးင့္္ ျနသည္။ ယ္ခုႏွိုစနတရ န္ႈ းေငု်ားတမန္စနးမျန်ား္ွ္ကင ု ုင နကယ္နေမမကနတရ န္ ယ္နျခ န်ား၊ 
ခရ ်ားသညငယတန္ ္မ်ားတရ နခင်ုား္ယ္နေမ က္ျနကငုသ  ေတရသို႔ရေတ ့္္ ျနသည္။  

BDYA ဟု္ ငထမ်ားေ္မ းဓငက စ ်ား ရမ်ားေရ်ား္္မ်ားးု နစကု ၎တ္ဖ႔ ထငမန်ားခ္  နထမ်ားရ   တရမ်ား္၀ န း နဘမ   
--ဘမနလ န်ား(N bapa-Banling) လ္န်ားတရ န ္စနကုမန္ ရယ္န္ ႈ ရ နတမနသို႔္ရမ်ားလုမ ်ား  ်ားျေစန္ ျနသည္။ ယဖင်ား မင်ားသညင 
္စနကမ်ားျေတန္ မန်ား္ႈး္္မ်ား  ု်ားျေစနသညင။ ထငုလ္န်ားင္၏ ေျ္ွမကနေကနတြဖငရရ္ေသ  တရမ်ား၀ နလ္န်ားေ ကမ န်ား 
ကမန ငု နတ  --ဟငုေကရ (Kambaiti-Houqiao)  မယ္နစ နရငတနတရ န ညင်ား းလမ်ားတးူေျခးေမျ ဖစငေမ္ျနသည္။  

 

 



ေ္န်ား  ်ားခ ရေ္မ တရတုနႏိုင ုန  ္ မ်ားး္္မ်ားစု္ ျန ထင ုHouqiao ေ ္္ွျေစန့   ်ား ္တူငုသို႔ ယ္္မနႏိုွစန ဇူလငု နလတရ န 
လရတနလမက  ္ူတငုသို႔ဌမေမျ မနေရမကနခ္ငမနတရ န တရတုနးမမာဏမ ငု န္္မ်ားက ၎တ္ဖ႔အ ်ား ထငုႏွိုစနတရ န 
ျ္မန္မႏိုငု န  ္ငုသို႔ ျ မန္္ရမ်ားရမန ေျ မခးင့္္ ျနသည္။ ္တူငုသို႔း္္မ်ားစု္ ျန ၎တငုသို႔င္၏ ေ္မနေတမနယ္တန္္မ်ား ္င္န်ား  ်ား 
ခ ရ္ျနင့္းျ  န းျခမ်ားေ္မ  စၥျန်ား္္မ်ား္ငန္န်ား  ်ားခ ရကမ းရ ႈ်ားေ ဒခးင့္ က္ျနသည္။ ထငုသို႔ေ ကမ နင့္ ္ူတငုသို႔ မယ္နစ န 
ျေတနေက္မနကမ းႏၴိုရမယ္နကင ုထ နရ န င ုနေတမင့္္ျန္ဟတုနေ သည္။ ေ ္ခ ္္မ်ားင္၏ ေျ မ ကမ်ားခ္ကနးရ 
ကခ္ နျ ျနင္၏  ္စနေတမ္္မ်ား္ွ ထုတနယ္လူမေ္မ ္စနလ ု်ား္္မ်ားကင ုးဓငက္ငုေလမွနထမ်ားရမ ေမရမျေစနေ္မ 
ယ္ူမမနျ ျနေျ္ွမကန ငု န်ားင္၏ မယ္နစ နျ္င အဖြဲ႕ Pianma တရ န း္စနထ နေရမကနလမေ္မ ္စနလ ု်ား္္မ်ား 
္ေတရအဖြဲ႕ရ္ျန္ွမ လေတမန ကမလမသျ ဖင့္ ္စနစကနးခ္င အဖြဲ႕ရပင္ ္ဖဖင်ား ္ဖကငရေ ကမ န်ား ္ငရ္ျနသည္။  

 

သဖစငခ္ဖ်ားထဖတငမႈ ေကရ်ားေကြ်ား သြ ်ားေဖစသညင့္အေအက ဖင်ား အမ ္ ်ားမ  ္်ားရရ္ပါသညငင။ အ ်ားအ္ဖဖငေအ အဖစ ရဖငခံဖစ တြဖင ေ  ငျပ 
ထ ်ားေသ  တရဖတငက္ဖဖငဖသံ ်ား ၁၅၅ဥ ်ား မင်ား္ ်ားခံျခဖင်ားကဖ္စၥ  ထူဖဖစတ္င၀ဖငဖစ ်ားမႈက္ဖ ျမရဖင့္မ ်ားေဖစသညင့္အခ ကင 
သညင ညင်ား သဖစငခ္ဖ်ားထဖတငေနသညင့္ျပသ န က္ဖ က္ဖဖငဖံေရ်ားအရ ဖစ္တင၀ဖငဖစ ်ားမႈ ႀက ်ားႀက ်ား မ ်ားမ ်ားျ ဖစငေဖစခ ့္သညင။ 
ထ္ဖ႔ျပဖင  ြနငခ ့္သညင့္ကရဖစငအနညင်ားဖယငအတြဖင်ား နယငဖစပငတဖစငေက   အ ြနငမ  ်ားျပ ်ားေသ  သဖစငပမ မာဏမ  ်ား 
ဖစ ်ား္ဖင်ားမႈသညင သဖစငေဖစ ်ားကြကငအတြဖင်ား သဖစငမ  ်ားပ္ဖ ရ ံေဖစစပ ်ားး၊ သဖစငေဖစ ်ားထ္ဖ်ားက သြ ်ားခ ့္သညင။ အထူ်ားသျ ဖင့္ 
အ ္ဖ်ားတနင ရ္ဖဖစင်ား၀ဖု င(rosewood) တမ နင်ားကရဖင့္ ပ္ေတ ကငအမ ္ ်ားအဖစ ်ားသဖစငမ  ်ား အ ရ ပံယင ထဖတင ဖပငမႈ 
ျ ဖစငေဖစခ ့္သညင။  ြနငခ ့္သညင့္ကရဖစင ဇူ ္ဖဖင တြဖင်ား ရ္ဖဖစင်ား၀ဖုငကရဖင့္ ကြ နင်ားသဖစင ံဖ်ားမ  ်ားက္ဖ သ္ဖေ ရ ဖငထ ်ားရ  ယူနနင 
ျပညငနယင ေရ   ကရဖင့္ ေန ဖငေတ ဖငစမ ္ငသ္ဖ႔ သြ ်ားေရ ကငေ ့္  ရ တြဖင ၂၀၁၄ ခဖကရဖစငတြဖင်ား ခဖတငယ ူထ ်ားေသ  
အမရတငတံ္ ္ပငျ ဖင့္ အ ြနငမ  ်ားျပ ်ားေသ   ကြ နင်ားသဖစငကရဖင့္ ရ္ဖဖစင်ား၀ဖုငသဖစငပံဖႀက ်ားမ  ်ား ေတြငခ ့္ရသညင။ သဖစငထဖတငမႈ 
ေကရ်ားေကြ်ားေဖစသညင့္ အျခ ်ားအေအက ဖင်ားတဖစငရပငမရ  တရဖတငက္ဖဖငဖံ္ငံ၏ ဖစ ်ားပြ ်ားေရ်ားေကရ်ားေကြ်ားေနမႈကရဖင့္ 
က္ဖ၀ဖင   တြဖငက ဖင်ားပခ ့္ေသ  ျမနငမ ျပညင ေရြ်ားေက ကငပြ မ  ်ားကရဖင့္ သကင္ ္ဖဖငေနသညင။  

 

အ ်ားအ္ဖဖငေအ္ငံ၏ သဖစငေတ ္္ဖဖငရဖစံဖဖစမင်ားေရ်ားတ ၀နငခ ံ ္တငု္ဖဟ တ က ‘တရဖတငက္ဖဖငဖံတြဖင်ားသ္ဖ႔ 
သဖစငခ္ဖ်ားထဖတငသယငယူမႈပမ မာဏ ေ ရ  ့္က သြ ်ားတ ဟ  ျမနငမ ျပညငက အ ္ဖ်ားတနငသဖစငေတ မ  ်ားအတြကင 
 ္ဖအပငေနတ ့္ အသကငရႈခြဖင့္ျပနငေပ်ား ္ဖကငသ ္ဖပါပ  ‘ ဟဖ္္ဖသညင။  

 

‘ကရဖစငက္ဖဖငဖံ ကငက အ မာဏ ပ္ဖဖငေတြဟ  တရဖတငျပညငက ႀက ်ားမ ်ား ြနင်ားတ ့္ သဖစငထဖတင ဖပငဖနင်ားအတြကင 
 ဖ္အပငေနတ ့္ ကဖနငအကမင်ားသဖစငေတြက္ဖျ ညင့္္ညင်ားေပ်ား ္ဖ႔ ျမနငမ ျပညငကသဖစငေတြက္ဖ 
တရ ်ားမ၀ဖင မင်ားေတြကတ္ဖင့္ ခ္ဖ်ားထဖတငသယငယူေနတ ့္က္ဖစၥက္ဖ မ ကငကရ    ခ   ဖပင  ခ ့္တ  အက ပါစပ ။ 
အခဖ ဖပငရမရ က ကရဖစငက္ဖဖငဖံပူ်ားေပါဖင်ားစပ ်ား နယငဖစပငသဖစငကဖနငသြယငမႈက္ဖ ထ ၀ရရပငတနင႔သြ ်ားေအ ဖင ဖပငရမရ ပါ။ 
ထ္ဖသ္ဖ႔ ဖပငေ္ ဖင ္ဖ႔ အေရ်ားႀက ်ားတ ့္ ေျခ ရမင်ားကေတ ့္ တရဖတငက္ဖဖငဖအံေနန င သူ႔ အ္မငန ်ားျခဖင်ားျမနငမ က္ဖဖငဖံရ င 
သဖစငအ ံဖ်ား ္ဖကငတဖငပ္ဖ႔မႈ တ ်ား္ ်ားတ ့္ ဥပေုက္ဖ အသ္အမရတငျပ  ္ဖ႔ျ ဖစငပါတယင။‘       

 



 ြနငခ ့္သညင့္ က  တြဖင သဖစငဖစ ်ား္ဖင်ားမႈ ေ ရ  ့္က ခ ့္ ူ်ားေသ င ညင်ား တဖစငခနမရ သ ျ ဖစငသညင။ ၂၀၀၅ တြဖင 
တဖစငကရဖစငအတြဖင်ား တရ ်ားမ၀ဖငသဖစငကဖနငသြယငမႈ ကဖဗမ တ တဖစငသနင်ားေရ ကငရရ္သြ ်ားသညင့္ေန ကင ယူနနငအဖစ္ဖ်ားရက 
သဖစငကဖနငသြယငမႈက္ဖ ရပငတနင႔ ္ဖကငစပ ်ားး၊ တရ ်ား၀ဖငသဖစငမ  ်ားက္ဖသ တဖငသြဖင်ားခြဖင့္ျပ မညငဟဖ ကတ္ေပ်ားသညင့္ 
ဥပေုထဖတငျပနငခ ့္သညင။ ၂၀၀၈ ခဖကရဖစငတြဖင သဖစငကဖနငသြယငမႈ က ္ဖင်ားသြ ်ားသညငမရ  တဖစငကရဖစငတြဖင ကဖဗမ တ  
၂၇၀၀၀၀ မရ သ တဖငသြဖင်ားသညင့္ အေျခအေနသ္ဖ႔ ေရ ကငရရသ္ြ ်ားသညင။ သ္ဖ႔ေသ င ၎မရ  တ ရရညငမခံပ  ၂၀၁၄ 
ခဖကရဖစငအေရ ကငတြဖင အျမရဖင့္္ံဖ်ားဖစံအထ္ေရ ကငရရသ္ြ ်ားခ ့္ျပနငသညင။  

 

၂၀၁၅ အတြဖင်ား တရဖတငကရဖင့္ ျမနငမ က္ဖဖငဖံအက ်ား န ်ား ညငမႈဖစ ခ  နင   ေရ်ားထ္ဖ်ားရနင ကရဖစငက္ဖဖငဖံ သဖစငေတ ာ န 
အရ ရရ္မ  ်ား ႀက္ တဖငေ္ြ်ားေကြ်ားပြ မ  ်ား အႀက္မငႀက္မငျပ  ဖပငခ ့္သညင။ သ္ဖငေသ င ထ္ဖအဖစညင်ားအေ၀်ားမ  ်ားတြဖင 
မတူည ေသ အျမဖငမ  ်ားထြကငေပခ  ခ ့္သညင။ ျမနငမ က္ဖဖငဖ ံကငမရ တရ ်ားမ၀ဖငသဖစငကဖနငသြယငမႈ ရပငတနင႔ေရ်ား 
ပူ်ားေပါဖင်ားေ္ ဖငရြကငရနငေျပ ္္ဖေသ င ညင်ား တရဖတငက္ဖဖငဖ ံကငကမႈ တရ ်ား၀ဖငသဖစငကဖနငသြယငမႈက္ဖ 
ျမရဖင့္တဖငရနငအတြကငသ  ရပငတညငေ္ြ်ားေကြ်ားခ ့္သညင။ တရဖတင ကငက တဖငျပအအကံျပ ခ ကငတဖစငခဖမရ  ျမနငမ က
ျမနငမ က္ဖဖငဖံတြဖင်ား သဖစငကဖနငသြယငမႈကရဖင့္ သဖစငထဖတငဖစခနင်ားမ  ်ားတညငေထ ဖငသြ ်ားရနငျ ဖစငသညင။ 
ထ္ဖကမင်ား ရမင်ားခ ကငက္ဖ ျမနငမ ျပညငက  ကငမခံခ ့္ပါ။  

 

နယငဖစပငတဖစငေ ရ  ကင သဖစငကဖနငသြယငမႈက္ဖ ရပငတနင႔သြ ်ားေဖစရနင တရ ်ား၀ဖငႀက ္်ားပမင်ား ဖပငေ္ ဖငျခဖင်ားး၊ 
တ ်ားျမဖစငအေရ်ားယ ူဖပငေ္ ဖငျခဖင်ား မရရ္ပါက တရဖတငက္ဖဖငဖတံြဖင်ား သဖစငရရ ်ားပါ်ားမႈေအက ဖင့္ သဖစငေဖစ ်ားကႈနင်ား ျပနင ညင ျမရဖင
ျမရဖင့္တကင  ခ ္နငကရဖင့္  ကငရရက္ နငေနေသ်ားေသ  သဖစငမ  ်ားကဖနငသြ ်ား ရ ဖင သဖစငကဖနငသြယငမႈ တဖစင နင 
ျမရဖင့္တကင  မညငသ ျ ဖစငသညင။ Pianma နယငမရ တရဖတင ဖစ ်ားပြ ်ားေရ်ားသမ ်ား အဖစ္ဖ်ားရက 
သဖစငတဖငသြဖင်ားမႈတ ်ားျမဖစငခ ကငက္ဖ မတင အတြဖင်ား ရဖပငသ္မင်ားေပ်ားမညငဟဖ ေမရ  င ဖင့္ေအက ဖင်ား မ ု ယ သ္ဖ႔ 
ေျပ အက ်ားခ ့္သညင။  

 

 

 

 

 

 

 

 


