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                                          အက်ဥ္းခ်ဳပ ္

                      ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ  သတင္းဌာနမွသတင္းထဲတြင္ 
ေနျပည္ေတာ္သည္  ေရကာတာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၄ ခု ကုိ နမၼတူ( ျမစ္ငယ္ (သုိ႔) ဒု႒ဝတီ ) 
ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎အနက္ ေရကာတာ (၃)ခုသည္ ယခု    
ရွမ္းျပည္နယ္ ပဋိပကၡ  ျဖစ္ရာေနရာအတြင္းတြင္ျဖစ္ေနသည္။ ၎ေရကာတာသစ္မ်ား ႏွင္႔ 
ရဲရြာေရကာတာတုိ႔သည္ ျမစ္ေၾကာင္းတခုလံုး၏ထက္ဝက္ကုိပိတ္ဆုိ႔လုိက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ဆဲအထက္ရဲရြာေရကာတာသည္ေနာင္ခ်ဳိျမိဳ ႔နယ္တြင္ရွိ ၿပီးဗမာစစ္အစိုး
ရက၂၀၀၈ခုႏွစ္မွစ၍တည္ေဆာက္ခဲ့သည္၊၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ျ ပီးရန္ခန္ ႔ မွ န္းထားသည္။ 
တည္ေဆာက္မည့္ေရေလွာင္ကန္သည္ အက်ယ္အ၀န္း (၆၀) ကီလိုမီတာ ရွိသည္။လူဦးေရ 
(၅၀၀)ခန္႔ေနထိုင္သည့္ ရွမ္းရြာႀကီး ျဖစ္ေသာ တာလုံရြာသည္ ေရေအာက္လုံးဝ 
ျမဳပ္သြားၿပီးသီေပါျမိဳ႔ ၏တစ္စိတ္တပုိင္း တို႔မွာ လည္း ေရေအာက္ျမႇပ္သြားႏိုင္သည္။

တာလံု ၏အဓိပၸါယ္မွာ (ဆိပ္ကမ္းၾကီး)ဟုဆုိသည္၊စည္ကားသာယာသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္-
ေျမာက္ပုိင္းတြက္  ေအာ္ဂင္းနစ္  သဘာဝလိေမၼာ္သီး၊ ကြ်ဲေကာသီးတုိ႔မွာ  နမၼတူျမစ္ကမ္း
တစ္ေလွ်က္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးၾက၍ လူသိမ်ားသည္။ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္     ေရွးပေဝသဏီ
ကတည္းက တည္ထားကိုးကြယ္ေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားလည္းရွိသည္။ ေရကာတာ  မတည္
ေဆာက္မွီကတည္းက တာလုံရြာသားတုိ႔အား အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိသည္႔ျပင္    ညိႇႏႈိင္း 
တိုင္ပင္မႈမ်ားမရိွခဲ႔ေပ။ သဘာ၀ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ အကဲခတ္အဖြဲ႕ (ESIA) Envi-
ronment and Social Impact Assessment တို႔က၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွသာ စလုပ္ေဆာင္လာ
သျဖင့္ ေရကာတာစေဆာက္ၿပီး(၆) ႏွစ္မွ ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။(ESIA)လုပ္ေနစဥ္
တြင္လည္း တာလံုရြာမွ ေဒသခံျပည္သူလူထုတုိ႔မွာ ေျပာင္းေရႊ႔မႈကို မလုိိလားၾကေၾကာင္း
ရွင္းရွင္း ေဖၚျပ ၾကသည္။ 

သုိ ႔ေသာ္လည္း ဒီေရကာတာတည္ေဆာက္မႈကိုိ  တရုတ္အရင္းအႏွီး  ႏွင္ ႔ဆက္လက္      
လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တရုတ္၊ဂ်ပန္၊ဂ်ာမန္ ႏွင္႔ ဆြစ္ကုမၼဏီ တို႔လည္းပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ 
ေရလႊဲေပါက္ဥမင္လုိဏ္ေခါင္း မွ ျပီးစီးေနျပီျဖစ္ျပီး ေရကာတာ၏ အဓိကနံရံကုိ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
အေစာပုိင္းတြင္တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 ၄
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  ၅

ရွမ္းျပည္နယ္ နမၼတူ ျမစ္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည္႔ အျခားေသာ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ 
-  ေနာင္ခ်ဳိျ မိဳ ႔နယ္ တည္ေဆာက္ေနေသာ အလယ္ရဲရြာ  ေရကာတာစီမံကိန္းသည္ 
ေနာ္ေဝႏုိင္ငံပုိင္ အက္စ္ အင္န္ပါ၀ါ ( SN Power) တာဝန္ယူတည္ေဆာက္သည္။ သီေပါျမိ ႔ဳနယ္ရိွ 
နမၼတူျမစ္ ေပၚတည္ေဆာက္ေနသည္႔ ေရကာတာလည္း ပြ င့္လင္းျမင္သာမႈမရိွသလုိ 
ထိခိုက္နစ္နာမည့္လူထူကို  ေဆြးေႏြးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိေပ။

၎ေရကာတာ မ်ား၏ အဆင့္မ်ားေၾကာင္႔ ျမစ္ေခ်ာင္းေပၚရိွ သဘာ၀ေဂဟ စံနစ္ကုိ ျပင္းထန္စြာ 
ထိခိုက္ႏုိင္သည္။ငါးမ်ားသြားလာက်က္စားရာကို အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသျဖင့္ သီေပါျမိဳ႔မွ 
ေထာင္ေပါင္းေသာ ရပသ္၊ူရြာသားအမ်ား မီခွုစိားေသာကရ္ေသာ ငါး မ်ား ထခိိက္ုနစန္ာႏိငုသ္ည။္ 
အထကတ္ြငရ္ွ ိ သတၱဳတူးေဖၚသည္ ့လပုင္န္းမ်ားေၾကာင္ ့ေရေလွာငက္နမ္်ား အဆပိသ္င္ရ့ကာ 
ငါးေတြႏွင့္ အမွီျပဳသည္သူမ်ား၏က်န္းမာလည္း ထိခိုက္ႏိုင္သည္။သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား 
ေရေဠယင္ကန္တြင္ ပုပ္သုိးျပီးမီသိန္းဓါတ္မ်ားထုတ္လႊတ္သျဖင့္ကမာၻၾကီးကုိပုိမုိပူေႏြးလာမႈ
ကုိ ပိုျဖစ္ေစသည္။

အျခားေသာစုိးရိမ္ပူပန္မႈမွာ သီေပါျမိဳ႔နယ္ နမၼတူေရကာတာ   စီမံကိန္းေအာက္ပုိင္းတြင္    
ေနေသာသူမ်ားသည္ေရကာတာလုပ္ငန္း၏ ေရအတက္အက်ကုိမခန္႔မွန္းနိုင္ရကာျမစ္ကမ္း  
တ စ္ေ လွ်ာ က္ တြ င္  ရု တ္ တ ရ က္ တ စ္ ရွိ န္ ထုိးေ ရ ႀ ကီး လာႏုိ င္ေ သာ  အႏၱ ရာ ယ္ မ်ား  
ႀကံဳႏိုင္သည္။အကယ္၍ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းပါက ၾကီးမားေသာေရထုထည္ကိုေရဂါတာ
က လႊတ္ခ်မည္ျဖစ္သျဖင့္ ျမစ္ေအာက္ပုိင္းတြင္္ေရဖုံးလႊမ္းႏုိင္ပါသည္။

ထုိထက္ပုိ၍ စုိးရိမ္ပူပန္စရာေကာင္းသည္မွာ ေရကာတာက်ဳိးပ်က္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။မုိးသည္  
ထူးကဲစြာသဲထန္ရြာျခင္း ၊ေျမ ၿပိဳျခင္း ၊ငလွ်င္လႈပ္ျခင္းမ်ားေ ၾကာင္ ႔လည္းျဖစ္ႏို င္သည္။ 
အလယ္ရဲရြာ ေရကာတာ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာက္ၾကံ႔ ငလွ်င္လႈိင္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည္၊၎ 
ေက်ာက္ႀကံငလွ်င္လႈိင္း သည္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္က ရိတ္တာစေကး ၈ ခန္႔ရိွျပီး ျမန္္မာ႔သမုိင္းတြင္  
အၾကီးမားဆုံးငလွ်င္လႈပ္ဖူးသည္။ 
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ေရဂာာတာေရေလွာင္ကန္၏ အေလးခ်ိန္ေၾကာင္႔ေျမနိမ့္က်ခါ ငလွ်င္ျဖစ္ေပၚႏုိ္င္ျခင္းေၾကာင္႔
လည္း ၾကီးစြာစုိးရိမ္ပူပန္ရပါသည္။ေရကာတာက်ဳိးပဲ႔ပ်က္စီးပါက ေအာက္ပုိင္းရွိ ေရကာတာ
မ်ားလည္းက်ိဳးခါ အနိမ့္ပိုင္းရွိ မေရတြက္ႏိုင္ေသာရပ္ရြာမ်ားကုိပါ ဆူနာမီေဘးဆိုး ကဲ့သို႔ က်
ေရာက္ခံစားရႏုိင္သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္   ေနျပည္ေတာ္သည္တုိက္ပြဲျဖစ္ရာ        ဇုန္တြင္ သိသာျမင္သာမႈမရွိသည္႔ 
ေရကာတာ   စီမံကိန္းကုိ္အတင္း     ဆက္လက္ ဖိလုပ္ေနျခင္းသည္ အေမွ်ာ္အျမင္နည္းရာ    
က်သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းေရကာတာစီမံကိန္းေဆာက္မည့္ေနရာတြင္    ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
အေစာပုိင္းကတည္းကပင္  တုိက္ခုိက္မႈ သည္ ပုိမိုမ်ားျပားလာသည္။       ေနျပည္ေတာ္က 
သဘာဝသံယံဇာတကုိ  လက္ဝါးၾကီးအုပ္ေနမႈသည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား  တို႔ႏွင့္  ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ရျခင္း  အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ရာ  စိတ္ထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားသာ  တိုးပြါးလာစရာသာ 
ရွိေပသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔    ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွ အစုိးရသစ္ျဖစ္ေသာ NLD (အန္အဲယ္ဒီ) အား   အထက္ရဲရြာ 
ေရကာတာ အပါအဝင္ နမၼတူ ေရကာတာသစ္တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္
မႈ  အားလုံးခ်က္ခ်င္း  ရပ္တန္႔ေပးပါရန္တုိ္က္တြန္းေတာင္းဆုိပါသည္။  ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ
တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္  ဖက္ဒရယ္အတြက္   သေဘာတူညႇ္ိႏႈိင္းမႈ တည္ေဆာက္မ၊ႈ၊ 
စစ္မွန္ေသာ   တစ္ႏုိင္ငံလုံးျငိမ္ခ်မ္းေရးႏွင္႔   သဘာဝသံယံဇာတ   စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ကို  ခြဲေ၀မႈ 
တို႔ျဖင့္သာ   နမၼတူျမစ္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္အနာဂတ္  ေရအားလွ်ပ္စစ္ဖြံၿဖိဳးေရးကို စဥ္းစား
ႏိုင္မည္။

နမၼတူျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက    ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိမဆုိ     ျမစ္ေၾကာင္း 
တစ္ေလွ်ာက္ သက္ေရာက္မည့္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ကိုထင္ရွားသိသာမႈရွိျခင္း၊သက္ဆိုင္ရာ
တုိင္းရင္းသားဌာေန လူမ်ဳိးမ်ားအားႀကိဳတင္ညိွႏိႈင္း သေဘာတူညီမႈရယူရမည္။

၆
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     နမၼတူျမစ္သည္ ျပည္သူလူထုတို႔ႏွင္႔ သက္ရွိသတၱဝါတို႔၏ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။

                                        နမၼတူျမစ္

            နမၼတူူျမစ္ သည္  ျမန္မာလို ဒု႒ဝတီ(သိုိ႔) ျမစ္ငယ္ ဟုေခၚျပီး 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္အမ်ားသိေသာ ျမစ္ တစ္စင္းျဖစ္သည္။ မႏၱေလးလြင္ျပင္ရွိ ဧရာဝတီသို႔မစီး
ဆင္းမွီသိႏၷီအေရွ႔ဘက္သဘာဝေတာေတာင္ ဘက္မွစီးဆင္းလာျပီး နမၼတူကုိေက်ာ္ျဖတ္ျပီး 
သီေပါ၊ေက်ာက္မဲ ႏွင္႔ ေနာင္ခ်ဳိျမိဳ႔နယ္သုိ႔စီးဆင္းၿပီး မွ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း စီး၀င္သည္။

ဤျမစ္သည္ ဒ႑ာရီမ်ားလည္းရွိခ့ဲသည္။ ေအဒီ ၁၁ ရာစု ရွမ္းမင္းသမီး စဝ္မြန္လွသည္ 
ျမန္မာ ဘုရင္မင္းျဖစ္ေသာ အေနာ္ရထာႏွင္႔ထိ္မ္းျမားလက္ဆက္ခဲ႔သည္။အေနာ္ရထာ
၏အျခားေသာမိဖုရားမွာ မင္းသမီးစဝ္မြန္လွကုိမနာလုိသျဖင္႔ “စုန္းမ” ဟုစြပ္စြဲကာ 
နန္းေတာ္မွႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရသည္။ သူမသည္ ရွမ္းျပည္ကုိျပန္ရာနမၼတူျမစ္ေၾကာင္း
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာသည့္ ေစတီပုထုိးမ်ားကုိ သီေပါျမိဳ႔တြင္ သူမ 
နတ္ရြာမစံျမန္းခင္တြင္ တည္ထားခဲ႔သည္။

  ၇
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  နမၼတူျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္ဆဲ ႏွင့္ စီစဥ္ထားေသာေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား

                      ပထမဆံုးနမၼတူျမစ္ေပၚ တြင္တည္ေဆာက္ေသာရဲရြာေရကာတာကုိ စစ္အစိုးရ 
လက္ထက္ (၂၀၁၀) တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ယၡဳလက္ရွိ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကီးမားဆုံးေရကာတာ 
ျဖ စ္ သည္ ။  အျ ခားေ သာ  ေ ရ ကာတာျ ဖ စ္ေ သာ     အထက္ရဲ ရြာေ ရ ကာတာ မွာ  
တည္ေဆာက္ေနဆဲရွိၿပီး က်န္ ေရကာတာ (၃) ခုတို႔မွာ နမၼတူျမစ္ေၾကာင္းေပၚတစ္ေလွ်ာက္
တြင္တည္ရန္ရာ ထားသည္။ထုိေရကာတာမ်ားစီမံကိန္းကို   သိန္းစိန္အစုိးရလက္ေအာက္ရွိ 
လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီး ခင္ေမာင္စုိးက     ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႕႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္စတည္ခဲ့သည္။ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းသည္  ျမစ္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္ဆဲႏွင္႔   စီစဥ္ထား 
ေသာ ေရကာတာစီမံကိန္းျဖစ္ျပီး(ျမစ္ေအာက္ဘက္မွ အထက္ထိ စာရင္း)။    အေသးစိတ္       
အခ်က္အလက္ မ်ားကုိသိရန္ ဤအစီရင္ခံစာေနာက္ဆက္တြဲတြင္သိရွိႏုိင္ပါသည္။

          လက္ရွိနမၼတူျမစ္ေပၚတည္ေဆာက္မည္႔ေရကာစီမံကိန္းျပ ေျမပုံ
၉
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ေရကာတာ   
  အမည္

   တည္ေနရာ    ထုတ္မည္႔
   စြမ္းရည္         
   ပမာဏ

      အဆင္႔     ကုမၺဏီမ်ား
ပတ္သက္ေသာ
    ႏုိင္ငံျခား 
   တုိင္းျပည္ 

ဒီးဒုတ္ ေက်ာက္ဆည္
မႏၱေလး

၆၆ မီကာဝပ္ ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာ
အမ္အုိယူ ေရးထုိး

ၾသစၾတီးယား

ရဲရြာ ေက်ာက္ဆည္
မႏၱေလး

၇၉၀
မီကာဝပ္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္
တြင္ျပီးဆုံး

တရုတ္၊ယူေက
ဆြစ္ဇလန္၊
ဂ်ာမနီ

အလယ္ရဲရြာ ေနာင္ခ်ဳိ
ရွမ္းျပည္နယ္

၇၀၀ မီကာဝပ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ
ေလ႔လာဆဲ

ေနာ္ေဝ
(အစုိးရပုိင)္

အထက္ရဲရြာ ေက်ာက္မဲ
ရွမ္းျပည္နယ္

၂၈၀ 
သုိ႔မဟုတ္
၃၈၀ မီကာဝပ္

၂၀၁၈ ျပီးစီးရန္ တရုတ္၊ဂ်ာမဏီ
ဆြစ္ဇလန္၊ဂ်ပန္

နမၼတူ သီေပါ၊
ရွမ္းျပည္နယ္

၁၀၀ 
မီကာဝပ္

အမ္အုိယူေရးထုိး
ေရကာတာလမ္းမ်ား
ေဖာက္လုပ္ဆဲ

မသိ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွွ စီးဆင္းေနေသာေသြးေၾကာႀကီးကိုျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
ေရေလွာင္ကန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၀
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            အထက္ရဲရြာ ေရကာတာကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔
ဖြံ႔ျဖဳိး ေရးေကာင္စီ ၊ဗမာစစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ စေဆာက္သည္။ရဲရြာေရကာတာ ေအာက္ရွိ 
ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ဇာတိျမိဳ႔ျဖစ္သည္။၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧျပီ တြင္ 
သူကိုယ္တိုင္ ေရကာတာတည္ ေဆာက္သည္႔ေနရာကုိလည္ပတ္ခဲ႔သည္။ေဆာက္လုပ္မႈမွာ 
သိန္းစိန္ အစုိးရစစ္လက္ေအာက္တြင္ ဆက္လွ်က္လုပ္ေဆာင္ေနျပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပုိင္း 
ေရဥမင္လိုဏ္ေခါင္းမွာ ျပီးဆီးျပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ေရကာတာနံရံတည္ေဆာက္မႈမွာ 
ခုခ်ိ္န္ထိမစရေသးပဲရွိေနသည္။
  ေအာက္တြင္ ေရကာတာႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္အခ်က္လက္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္သည္။မ်ား ေသာ
အားျဖင္႔အင္တာနက္မွရယူထားျခင္းျဖစ္ရာ ျမန္မာဘာသာျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသ 
စကားျဖင့္၎၊ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိေပ။အခ်ဳိ႔ေသာ ေရကာတာ အေသးစိတ္အခ်က္လက္တုိ႔မွာ 
အခ်ိန္အလိုက္ေျပာင္းလဲတတ္သည္။၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ျပည္နယ္ မီဒီယာ ေတြက ၁၄၀ 
မီကာဝပ္ ထြက္ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက ၂၈၀ (သုိ႔မဟုတ္) 
၃၀၈ မီကာဝပ္ ထြက္ရွိမည္ဟုေရးသားေဖာ္ျပသည္။ေရကာတာရဲ႔အျမင္႔ေပသည္ (၉၀) မီတာ 
ႏွင္႔ (၁၀၂) မီတာ အျဖစ္ ကြဲျပားေနသည္၊ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ စိတ္ပူပင္စရာျဖစ္သည္။ 
ေရအျမင့္ မ်က္ႏွာျပင္ က ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ျမင့္တက္ပါက ပိုေရ 
နစ္ျမဳပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

  အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္က  စတင္ခဲ့ေသာ အထက္ရဲရြာေရကာတာ၏ ေရလႊဲဆည္ 

                                အထက္ရဲရြာ ေရကာတာ၏ ေရလႊဲဆည္

၁၁
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ေနရာ ေက်ာက္မဲျမိဳ႔နယ္ လြိဳင္ၾကဳံေက်းရြာအုပ္စု ေတာင္ေျခရြာမွ 
၁ မုိင္ခြဲ

တည္ေဆာက္မႈ အေနထား
ျပီးစီမည္႔အခ်ိန္

၂၃.၆၂%ျပီးေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၅)   

ထုတ္လုပ္မည္႔ ပမာဏ ၂၈၀ မီဂါဝပ္ သုိ႔မဟုတ္   ၃၀၈ မီဂါဝပ ္

ေရကာတာအျမင္႔ ၉၀ မီတာ  ၉၇ မီတာ   သုိ႔မဟုတ္ ႏွင္႔ ၁၀၂ မီတာ 

ေရေလွာင္ကန္၏ ေရျပင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင္႔မီတာ ၃၉၅   
(ေရကာတာနံရံအျမင္႔ ၉၇ မီတာ )

ထုတ္လုပ္သူ ျမန္မာႏုိင္ငံလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး (MEPE)

ေငြ အရင္းႏွီး တရုတ္ Exim ဘဏ္  

တည္ေဆာက္မႈတြင္ပါ
ဝင္ေသာကုမၸဏီမ်ား 
(သိထားသည္) 

 တရုတ္ - Yunnan Machinery Import and Ex-
port Co. Ltd., Zhejiang Orient Engineering 
ဂ်ာမန ီ- Lahmeyer International GmbH 
ဆြစ္ဇလန ္- Stucky SA 
ဂ်ပန ္– Toshiba,  High Tech Concrete Tech-
nology Co Ltd (Japan) 

                      ေရကာတာစီမံကိန္း အေသးစိတ္

၁၂
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                 အထက္ရဲရြာ ေရကာတာ ေၾကာင့္စုိးရိမ္ပူပန္စရာ

       ေရေလွာင္ကန္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ၃၉၅ မီတာ ႏွင္႔ အထက္ရဲရြာေရကာတာစီမံကိန္း၏ေရျမႇပ္ႏုိင္မႈဇုန္

၁၃
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     သမိုင္းဝင္ရွမ္းရပ္ရြာမ်ားႏွင္႔ထူးျခားသည့္ သဘာဝလိေမၼာ္ျခံတုိ႔မွာေရႏွစ္ျမႇပ္မည္ 

တာလုံရြာသည္ နမၼတူျမစ္ကမ္းႏွစ္ဘက္ေဘးေပၚတြင္တည္ရွိျပီး သီေပါျမိဳ႔ေတာင္ဘက္ 
၂၀ ကီလိုမီတာ ခန္႔ေဝးကြာျပီး အထက္ေရရြာ ေရေလွာင္ကန္ ေရျဖည္႔လာပါက တာလုံရြာ 
လံုး၀ျမႇပ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္တည္ရွိလာေသာ ထုိရွမ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔ရြာျဖစ္ 
ေသာ နားမေခၚေက်းရြာအုပ္စု (၈) ရြာထဲတြင္ တစ္ရြာအပါဝင္ျဖစ္သည္။

ထုိ တာလုံရြာသည္ အိမ္ေျခ (၁၁၈) အိမ္ရွိျပီး လူဦးေရ (၄၇၂) ဦးရွိသည္။၎ တာလုံရြာထဲတြင္ 
ေရွးေဟာင္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းၾကီးတစ္ေက်ာင္း၊ ဗမာအစုိးရ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္း ႏွင္႔ 
ေႏြရာသီတြင္ ရွမ္းစာသင္ေပးသည့္ ရြာေက်ာင္းတေက်ာင္းတုိ႔ရွိသည္။

ရြာ၏ေဒသခံမ်ားမွာ၎ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိအဓိကထားျပီးလုပ္ကုိင္သည္။ 
ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ သဘာဝ ေျမၾသဇာ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ မည္သည္႔ 
ဓါတ္ေျမၾသဇာမွ သုံးရန္မလုိေပ။ အဓိကလိေမၼာ္ ႏွင္႔ ကၽြဲေကာသီး ကို(၆၈) ဧကအသုံးျပဳျပီး 
အဓိကစုိက္ပ်ဳိးသည္။ထုိ႔ျပင္ ပဲပုပ္၊ စပါး၊ ေျပာင္းဖူးတုိ႔ကုိ လည္းစုိက္ပ်ဳိးသည္။လယ္ယာ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ေတာင္က်ေရကုိေရသြင္း စုိက္ပ်ဳိးသည္။

                                          တာလံုရြာ

၁၄
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      တာလံုရြာအနီးရွိ သဘာဝ ေအာ္ဂင္းနစ္ ျဖစ္ေသာ လိေမၼာ္ ႏွင္႔ ကြ်ဲေကာသီးျခံ

               တာလုံမွထြက္ရွိေသာလိေမၼာ္သီးသည္       သဘာ၀အတိုင္းစိုက္ခါ    ခ်ိဳသျဖင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တြင္ နာမည္ၾကီး စာရင္းဝင္ျဖစ္သည္။ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္း
မွဥယ်ာဥ္ၿခံတို႔မွာမ်ားျပားလွေသာ အသီးမ်ားထြက္သည္။   လိေမၼာ္ခ်ိန္တြင္  ရွည္လွ်ားေသာ  
စက္တပ္ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ တို႔က လိေမၼာ္   ကီလုိဂရမ္ ေထာင္ခ်ီ ကို  သီေပါ သုိ႔သယ္ယူပုိ႔ ၍  
လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခါ  ရွမ္းျပည္နယ္  အႏွံ႔ကုိ    တင္ပုိ႔ေရာင္းၾကသည္။ ထုိတာလုံမွ 
ထြက္ေသာ လိေမၼာ္သီးမွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္သာမက မႏၱေလးတြင္လည္းနာမည္ၾကီး
စရင္းဝင္ကာ  အျခားေနရာထက္ေစ်းႏႈန္းပုိမုိျမင္႔ကာ ရရွိသည္ျဖစ္သည္။  လိေမၼာ္စုိက္ပ်ဳိးသူ 
မိသားစုရဲ႔ ပ်မ္းမွ်တစ္ႏွစ္ ဝင္ေငြမွာ က်ပ္သိန္း (၁၀၀)  ျဖစ္သည္။ 
               လယ္ယာအတြက္ေတာင္က်ေရမွေရသြင္း၍    စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။ရြာသားအမ်ား
တုိ႔မွာ ကုိယ္ပုိင္တာဘုိင္ ျဖင့္ေရအားလွ်ပ္စစ္ကုိေခ်ာင္းမွ ထုတ္ယူအသုံးျပဳၾကသည္။
               နမၼတူ ျမစ္ေခ်ာင္းသည္     တာလုံရြာသူရြာသားအတြက္    အျမဲသုံးခဲ႔ရာအဓိက 
လမ္းပန္း ဆက္သြယ္၏ေရးျဖစ္သည္။တာလုံ ၏ အဓိပၸါယ္သည္   (ဆိပ္ကမ္းၾကီး)ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္္လြန္ခဲ႔သည္႔ လအနည္းငယ္က ဗမာေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ(ကုေဋေက်ာ္
ေဆာက္လုပ္ေရး    နည္းပညာ ကုမၸဏီ )  မွ     (၄၀)ေပ    အက်ယ္ရွိ တာလုံအေရွ႔ဘက္မွ 
တာလုံရြာ  ဘက္သို႔ေဖာက္လုပ္ေနခဲ႔သည္။  ထိုလမ္းမွာ တာလုံရြာကို   ေရႊ႕ေျပာင္းေရး ႏွင္႔ 
ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ဟု ရြာသားမ်ား ၾကားၾကသည္။

၁၅
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 ေရေလွာင္ကန္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ၃၉၅ မီတာ ႏွင္႔ အထက္ရဲရြာေရကာတာစီမံကိန္း၏ေရျမႇပ္ႏုိင္မႈဇုန္ ျပရာေျမပုံ

၁၆
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     ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ရြာသားမ်ားအေပၚ က်ေရာက္လာမည္႔ ဆုိးက်ဳိးမ်ား   
     အားညႇိႏႈိင္း တုိင္ပင္မႈမရွိျခင္း

 
 ထိခိုက္ႏိုင္သည့္သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ၊             
            ၾကိဳတင္အသိေပးျပီး သေဘာထားရယူျပီးသက္ဆုိင္ရာ လူထု၏ “ လက္ခံေၾကာင္း
            သက္ေသမျပဘဲ” မည္႔သည္႔ေရကာတာမွ် မေဆာက္သင္႔ (ကမၻာ႔ေရကာတာ
            ေကာ္မရွင္) (World Commission on Dams)   

အထက္ရဲရြာေရကာတာတည္ေဆာက္လွ်င္ တာလုံရြာ ေရျမႇပ္မည္သိေသာ္လည္းပဲ 
ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈ မစခင္ကတည္းက ရြာသားေတြႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေပ။ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ေရကာတာေနရာ  ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္၊ 
ထုိမွသာ ရြာသူ၊သားမ်ား သတိထားလာၾကသည္။ 

ေမလ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာ
င္စီ သီေပါ ဥကၠဌႏွင္႔ အျခားေသာျမိဳ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား  တာလံုရြာ ကုိလာေရာက္ျပီး 
ရြာ၏အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူၾကသည္။ထိုေနာက္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၀ တြင္  
သီေပါ မွအရာရွိသူေတြတာဝန္ရွိသူ တုိ႔သည္ တာလုံရြာအား ေျပာင္းေရႊ႔ဖို႔ရန္ႏွင္႔ပတ္သက္ 
ျပီး အစည္းေဝးျပဳလုပ္သည္။ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းထဲတြင္ တာလံုအတြက္ ေရႊ႔ေျပာင္းရန္ 
(၃)ေနရာ ရာထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 
၎အျပင္

“ဤၾကီးမားေသာအစုိးရ ၏စီမံကိန္းလုိအပ္ခ်က္္အရ တာလံုရြာသူ၊သားတ္ို႔မွာ 
ေရႊ႔ေျပာင္းဖို႔ကို အျပည္႔အဝ နားလည္လက္ခံထားၾကသည္။ထိုအေၾကာင္းႏွင္႔ 
ပတ္သက္ျပီး သူတို႔အားလံုး အတုိက္ခံမလုပ္ခ်င္ၾကေပ။ေဒသခံတို႔မွာ သူတို႔၏
လက္ရွိေနရာ သံေယာဇဥ္ရွိၾကသည္။ ပိုေကာင္းသည့္ေနရာသုိ႔ေရႊ႕လုိၾက 
သည္။။ ေရႊႏုိင္ငံအစုိးရကို ေလးစားၾကေၾကာင္းေတြ႔ျမင္ရသည္။”

၁၇



er®wljrpfukdumuG,fpkdY

ဇူလိုင္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မဲျမဳိ ႔တြင္  ESIA တုိ႔မွ တာလံု ရြာသူ၊ရြာသား တို႔ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

လာမည္႔ေနာက္(၄)ႏွစ္တြင္ ဆုိင္ရာေဒသတာဝန္ရွိသူတုိ႔ႏွင္႔ ရြာသူ၊ရြာသားတုိ႔ ေဆြးေႏြးျခင္း
ရိွေတာ႔မည္မဟုတ္ေပ။      ေရကာတာတည္ရိွရာေနရာတြင္တည္ေဆာက္မႈကိုသာ     
ဆက္လက္ ေရွ႔ဆက္သြားမည္။ ထုိ႔ေနာက္ဇူလုိင္လ(၇)ရက္ေန႔၂၀၁၄တြင္ တာလုံရြာသားတုိ႔ကုိ 
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး ခန္းမသို႔ ဆင့္ေခၚခဲ့သည္။   ထိုအစည္းအေ၀းကို လၽွပ္စစ္
စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊       ေရကာတာလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ျမန္မာ့အရင္း
အျမစ္ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကုမၸဏီ လီမီတက္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကေခၚယူျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ကုမၸဏီက  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္လူမႈ ေရးထိခုိက္မႈ ေလ့လာျခင္း (EIA)ႏွင့္ရြာသား
မ်ားေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ရြာသားမ်ားႏွင့္  ညိွႏႈိင္းရန္ျဖစ္သည္ ဟု ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္တို႔က 
ဆုိသည္။     ဒီေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈသည္ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈ စီစဥ္မႈ ကုိျခဳံငုံသံုးသပ္ခါ၊ 
စီမံကိန္း၏အက်ဳိးအျမတ္ ကို အေလးထားေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ တာလုံ 
သု႔ိလာေရာက္  ၿပီးအိမ္တုိင္းစီအခ်က္လက္ေတြကိုေကာက္ယူ မည္ဟုဆိုသည္။    သူူတုိ႔က
ရြာသားမ်ားအတြက္  သင္႔ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္းေသာ       ေနရာကုိေျပာင္းေရႊ႔ဖုိ႔ ေရႊးထားသည္
ဟုဆုိသည္။ အကယ္၍  တာလုံ  ကုိ လာမယ္ဆုိပါက သူတုိ႔၏   လုံျခဳံေရးအျဖစ္ ထုိနယ္္ေျမ 
တဝိုက္တြင္းရွိ္        လက္နက္ကုိင္္တုိင္းရင္းသားတုိ ႔အား  တာလံုရြာသားတို ႔က 
အာမခံႏိုင္မလားဟုေမးသည္။

၁၈
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     ဇူလိုင္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တာလုံရြာသူၾကီး ESIA တို႔ႏွင္ ေက်ာက္မဲျမိဳ ႔တြင္ေတြ႔ဆံု စကားေျပာဆုိ

ထုိညိႇႏိႈင္းမႈ အစည္းေဝးတြင္း ညွိႏိႈင္းသူမ်ား မွတ္တမ္းတင္ရုိက္္ကူးထားေသာ ဗီဒီအုိ 
ဖုိင္ထဲတြင္ ရြာသားအမ်ားအျပာက ေရႊ႔ေျပာင္းရန္ျငင္းဆန္ေၾကာင္းအထင္အရွားပါ 
သည္။ရြာသူႀကီးလုံးၾသစိႏၵာ လည္း၎ ဗီဒီအုိ ထဲတြင္        
      
             “ အကယ္၍ ငါတို႔ရြာထဲလာမွတ္တမ္းလာေရာက္ေကာက္္ျပီး မင္းတို႔ကို အေလွ်ာ္ေပးမယ္                  
မင္းတုိ႔လံုးဝေရႊ႔ေပးရမည္ဟုဆိုပါက ဒီဟာကိုဘယ္လိုမွ လက္ခံႏုိင္မည္မဟုတ္၊ငါတုိ႔ ဒီမွာ 
ေနလာတာ ဟိုးဘုိးေဘးဘီဘင္ ကတည္းကျဖစ္တယ္။ငါတို႔ဟာ ေက်းလက္၊ေတာသူ၊      
ေတာင္သားေတြျဖစ္တယ္။   ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္တို႔ေပးမဲ႔ေငြဘယ္ေလာက္ေပးေပး ငါတို႔
အတြက္ အဓိပြါယ္မရွိဘူး။      ငါတုိ႔အတြက္ အားကိုးအားထားတာ  ေျပာင္း၊ ပဲပုပ္၊ လိေမၼာ္၊
ကဗၺလာ၊ ကြ်ဲေကာသီး တုိိ႔ျဖစ္တယ္။ ေက်ာက္မဲႏွင္႔သီေပါ တစ္ေၾကာတို႔မွာတာလံုမွထြက္
ရွိေသာ  လိေမၼာ္ ႏွင္႔ ကြ်ဲေကာသီး တို႔မွာ နာမည္ၾကီးတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ 
အဓိကအားကိုးအားထားတယ္။တစ္ျခားေသာ မလုပ္စားတတ္ဘူး၊မေျပာင္းေရႊ႔ ႏိုင္ဘူး။”      

၁၉
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ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရမွ အရာရွိသူတုိ႔ႏွင္႔    ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း
ေရးႏွင္႔ လူမႈ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ ESIA အဖြဲ႔႕ကတုိင္ပင္ဖုိ႔ တာလုံရြာ        ကုိေရာက္ရွိ
လာခဲ႔သည္။တာလံု ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းတြင္ ျပည္သူလူထုတို႔အားေခၚေဆာင္အစည္းေဝး 
ျပဳလုပ္ရာ တာလံုရြာသူ၊သား (၅၇) ေယာက္တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ႔ရာ တာလုံရြာ ေရႊ႔ေျပာင္းေရး 
အတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။အာဏာပိုင္ အရာရိွတို႔က ေနရာသစ္တြင္ အရင္ကထက္ 
ပုိ၍ေကာင္းမြန္ေစရမည္ဟု ရြာသားတုိ႔ကိုကတိေပးသည္။      ေလးႏွစ္အတြက္ သီးႏွံေလွ်ာ္
ေၾကးေပးမည္ဟုလည္းကတိေပးသည္။  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင္႔လူမႈသက္ေရာက္
မႈအကဲျဖတ္    ESIA မွ ေဒၚခင္ဥမၼာေထြး က ရြာသူ၊ ရြာသားတုိ႔အား ေျပာင္းေရႊ႔ဖုိ႔အတြက္ 
ေကာ္မတီဖြဲ႔ရန္ အၾကံေပးသည္။      သို႔ေသာ္ရြာသူရြာသားတုိ႔မွာ မေရႊ႔ေျပာင္းလိုေၾကာင္း 
ျငင္းဆန္သည္။      ထုိ႔ေနာက္တြင္မူ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင္႔ လူမႈ သက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ ESIA တုိ႔ထံမွ ရြာသူရြာသား မ်ား ဘာသတင္းမွ် မၾကားရေတာ့ေပ။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တာလုံ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ားမွ 
ေရကာတာေၾကာင္႔ေရႊ႔ေျပာင္း ၾကရမည္ကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ သည့္လက္မွတ္ေရးထုိးသည္႔ 
စာရြက္မွတ္တမ္း ကုိ ရွမ္းတုိ္င္းရင္းသား မ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
စုိင္းခမ္းေအာင္ အားေပးခါ မေရႊ႔ေျပာင္းေရး အတြက္ ကူညီရန္ေတာင္းစာေပးပုိ႔ခဲ႔သည္။

          ေရေလွာင္ကန္ေၾကာင္႔ သီေပါျမဳိ႔နယ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေရျမႇပ္ႏုိင္

အထက္ရဲရြာေရေလွာင္ကန္မွာပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင္ ႔(၃၉၅) မီတာျမင္ ႔သည္ 
ကိုကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွ ေရေလွာင္ကန္ႏွင္႔ဆက္စပ္၍ တုိင္းတာေသာ    (အက္စတား ဂလုိဘယ္  
ASTER GLOBAL ) ဒီဂ်စ္ဒယ္ ကိုအသုံးျပဳေျမပံုဆြဲခဲ႔သည္။ေရကာတာအျမင့္၉၇မီတာရွိပါက 
ဤ ေရေလွာင္ကန္အျမင့္သည္  ၃၉၅ မီတာရွိသည္ဟု ျမန္မာ႔လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာန မွ ဇြန္လ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေပးသည္။ 
ဤေရပမာဏအမွတ္သည္ သီေပါျမိဳ႔ ျမစ္ေဘးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အိမ္မ်ားတုိ႔ကိုျမႇပ္သြားမည္  
ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္မည္သူမွေဒသခံရြာသူ၊သားတို႔၏အိမ္အားျမႇပ္ႏုိင္ျခင္းကုိအေၾကာင္းၾကား
ခဲ႔ျခင္းမရွိေပ။
ထုိထက္  ပုိ မို စုိး ရိ မ္  စရာမွာ  ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈတြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
ကေနဒါအင္ဂ်င္နီယာ ထံမွ ရသည့္အခ်က္အလက္အရ ေရကာတာအျမင္႔ ၁၀၂ မီတာ 
ရွိမည္ဆုိ၍ ျမန္မာ႔လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ဌာန၏ သတင္းထက္ ၅ မီတာပိုျမင္႔သည္။အကယ္၍ 
၎အတိုင္းေရေလွာင္ကန္ျမင္႔မည္ဆုိပါက သီေပါျမိဳ႔မွ ဧရိယာ ပုိေရႏွစ္ျမႇပ္မည္ကိုစိုးရိမ္ရ 
သည္။ဤသို႔ ထိခုိက္ႏွစ္နာ ဆုံးရွဴးံမည္အလားလာကုိ ေျပာျပျခင္းမရွိေပ။

၂၀
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  အထက္ရဲရြာေရကာတာ ပင္လယ္ေရမ်က္္ႏွာျပင္ ၃၉၅ မီတာအျမင္႔ေပစီမံကိန္း ေၾကာင္႔ သီေပါျမိဳ ႔အနီးေရျမႇပ္ႏုိင္မႈ

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းတြင္ရွိေသာ အထက္ေပါင္းေလာင္း  ေရကာတာေၾကာင္႔ေရႊ႔ေျပာင္းလုိက္ 
ရေသာ ေဒသခံမ်ား အေတြ႕အႀကံဳအရ ေရေလွာင္ကန္၏  ေရမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ကိုယုံၾကည္
ရသည္မဟုတ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရေလွာင္ကန္မွာ ျဖည္႔ရာ     ေရအျမင္႔ေပမွာ ႀကိဳသိထား
သည္ထက္ ပုိမုိျမင္႔တက္ လာေသာေၾကာင္႔  ေရႊ႔ေျပာင္းခဲ႔ရေသာ        (၄) ေနရာမွာေနာက္ 
တစ္ၾကိမ္ ထုိေနရာထက္အျမင္႔ကုိ ထပ္မံ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ႔ရျပန္သည္။  

၂၁



er®wljrpfukdumuG,fpkdY

        ပုိမုိဆုိးရြားလာေသာ ပဋိပကၡ 
                      
     နမၼတူျမစ္ေပၚရွိ ေရကာတာတည္ေဆာက္ဆဲရွိရာျမိဳ႔နယ္ျဖစ္ေသာ ေနာင္ခ်ဳိ၊ 
ေက်ာက္မဲ၊သီေပါျမိဳ႔နယ္ တုိ႔မွာ  ရွမ္းႏွင္႔ တအာန္း  ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားလႈပ္ရွားေနသည့္ 
ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းကတည္းကပင္ ေက်ာက္မဲျမိဳ႔နယ္တြင္ 
တိုက္ပြဲမ်ားအရွိန္ျမင္႔မားလွ်က္ရွိေနခဲ႔ သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ ပဋိပကၡ၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတခုမွာ  သဘာဝသံယံဇာတအရင္းျမစ္ 
ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတုိ႔မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံထဲတြင္ 
ျပဌာန္း ထားေသာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ကုိျပင္းထန္စြာဆန္႔က်င္ၾကသည္။ 
တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအတြင္းရွိ သဘာဝသံယံဇာတ အေပၚ ေနျပည္ေတာ္မွထိန္းခ်ဳပ္ထား 
ျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည္။သူတုိ႔သည္  သဘာ၀သံယံဇာတအပါအ၀င္ အာဏာခြဲေ၀ေပးသည့္ 
ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ 

ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ႔ေနသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဘန္းျပၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စံနစ္ သေဘာတူညီခ်က္မရမီွ ေနျပည္ေတာ္သည္  
တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္အပါအ၀င္ သဘာဝသံယံဇာတ 
တိ႔ုိကုိတစ္ဖက္သတ္ ဆုံးျဖတ္ခါ ဆက္လွ်က္ ေရာင္းခ်ေနသည္မွာ ပဋိပကၡ 
ပိုမိုျပင္းထန္ေစသည္။

ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူ႔အဖြဲ႔႕ အစည္းတုိ႔ ၏ဆႏၵမပါဘဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ 
ေရကာတာ မ်ားအပါအ၀င္ သံယံဇာတ မ်ားဆက္လက္ထုတ္ယူမႈစီမံကိန္းမ်ား၊  
အထက္ရဲရြာေရကာတာ ကဲ့သို႔ ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူထုတို႔က 
ေနျပည္ေတာ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အယုံအၾကည္မရွိျခင္း၊ မေက်မနပ္ျဖစ္ျခင္း
မ်ားတိုးပြါးခါ  ပဋိိကၡတုိ႔ကိုပုိမုိဆုိးရြားလာေစသည္။

    ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ နမၼတူေပၚရွိ ေရကာတာအားလုံး၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈ 

၂၂
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        ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၆ အထိ တိုက္ခုိက္ပစ္ခတ္မႈ ျပရာေျမပုံ

၂၃
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   ပဋိပကၡ တုိက္ပြဲေတြေၾကာင္႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင ္ ဒုကၡသည္ပုိမုိမ်ားျပားလာ
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                      ျမစ္ေအာက္ပုိင္း ေရအတက္အက် ႏွင့္ ေရႀကီးျခင္း

             တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္္ က ေရႊလီျမစ္ေပၚတြင္“လံုက်င္း” ေရကာတာ တည္ေဆာက္ခဲ႔ 
ၿပီးေနာက္ ျမစ္ေဘးရွိနမ့္ခမ္းႏွင့္ မူဆယ္တြင္ ေရအတက္အက်ကုိခန္႔မွန္းရခက္ခဲမႈ ျပႆနာ 
ႏွင္႔ အမွန္တစ္ကယ္ လက္ေတြ႔ၾကဳံေတြ႔ခဲ႔ရသည္ကို ရွမ္းလူ႔မႈအသုိ္င္းဝို္င္းအဖြဲ႔မ်ားမွမွတ္တမ္း
တင္ ထားခဲ့သည္။ ေရကာတာ က လုပ္ေသာေရအနိမ္႔အျမင္႔အေပၚမူတည္ျပီး    သဘာဝမွ 
စီးဆင္းလာေသာျမစ္တုိ႔မွာ ရုတ္တရက္ ေျခာက္ေသ႔ြျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)ရုတ္တရက္ ျမင္႔တက္ 
သြားႏုိင္သည္။ထိုေၾကာင့္ ေလွမ်ား သြားမရျခင္း၊သို႔မဟုတ္ေရျမဳပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေလရာေဒသခံ
တုိ႔၏  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးတုိ႔ကိုမ်ားစြာထိခိုက္ေလသည္။။ 
ျမစ္ကမ္းပါး တစ္ေလွ်ာက္ေရတိုက္စားျခင္းမ်ား ႏွင့္ ရုတ္တရက္ ေရ တက္လာျခင္းေၾကာင့္ 
ရြာသားမ်ားေရနစ္ျခင္းမ်ား ႀကံဳရသည္။

နမၼတူ  ေရကာတာတည္ေဆာက္ပါက  သီေပါျမိဳ႔နယ္  နမၼတူျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
ရြာေပါင္း ၃၀ လူေပါင္း (၆၀၀၀) ဝန္းက်င္တုိ႔မွာ   ခန္႔မွန္းရခက္ေသာ  ဒီေရအတက္အက် 
အႏၻရာယ္ႏွင္႔    ၾကဳံေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း   ေရကာတာတည္ေဆာက္သည္႔   မည္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ  ရြာသားမ်ားကို ေရကာတာတည္ေဆာက္ေၾကာင္းအသိေပး တုိင္ပင္ 
ျခင္းမရွိခဲ႔။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္   ေရကိုထုတ္လႊတ္ရသည့္အျပင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာ 
သြန္းခ်ိန္     ကာလတြင္   ေရကာတာမွ  ရုတ္တရက္ၾကီးမားသည့္ေရပမာဏကုိ   လႊတ္ရာ 
ေအာက္ပုိင္းတြင္ ေရျမႇပ္ ႏုိင္္သည္။ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သီေပါျမိဳ႔ေရၾကီးသျဖင္႔ ျမိဳ႔ထဲ 
ရွိတံတားက်ိဳးျပီး ၃ ဦးေသဆုံး ခဲ႔သည္။ျမိဳ႔ေအာက္ပုိင္းတြင္ ေရမ်က္ႏွာျပင္မွာ   မီတာမ်ားစြာ 
ျမင္႔တက္လာသျဖင္႔ တာလံုရြာရိွ အိမ္ မ်ားႏွင္႔လယ္ယာမ်ားျမႇပ္ခဲ႔သည္။ အထက္ရရဲြာေရကာတာ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကို ပါထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ႔ သည္။  ျမစ္ေရဤသုိ႔ အေတာ္ျမင္႔တက္လာျခင္းကုိ 
တာလုံေဒသခံမ်ားယခင္က မျမင္ခဲ့ဖူး ေၾကာင္းေျပာၾကသည္။
နမၼတူေရကာတာမွ ရုတ္တရက္ေရလႊတ္ခ်ပါက သီေပါၿမိဳ႕သည္ ပို၍ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

၂၅
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              ဇူလိုင္လ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရၾကီးမႈေၾကာင္႔ သီေပါျမိဳ ႔တြင္ပ်က္စီးဆံုးရွဴံးမႈ

                  ဇူလိုင္လ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရၾကီးမႈေၾကာင္႔ သီေပါျမိဳ ႔တြင္ပ်က္စီးဆံုးရွဴံးမႈ

၂၆
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                                ေရကာတာက်ိဳးမည့္အႏၲရာယ္ 

                  နမၼတူေရကာတာက်ိဳးပါကျမစ္ေအာက္ပိုင္းတြင္ေရၾကီးၿပီးသီေပါၿမိဳ႕သည္
ဆူနာမီကဲ့သို ႔ေသာထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈအႏၱာရာယ္ကို ႀကံဳရႏိုင္သည္။ေရပမာဏဖိအားလြန္စြာ
မ်ားျပားျခင္း၊မိုးအလြန္အကြ်ံရြာသြန္းျခင္း၊ ေျမျပိဳျခင္း၊ နွင့္ ေျမငလ်င္လွုပ္ခတ္ျခင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ေရကာတာက်ိဳး သြားႏိုင္သည္။ 
 ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတည္ေဆာက္ေနသည့္ ေရကာတာေနရာတို႔မွာ_ 
ေျမငလ်င္က်ေရာက္နိုင္မွု အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ငလ်င္ေၾကာေပၚတြင္တည္ရွိၾကသည္။နမၼ
တူျမစ္သည္ေက်ာက္ႀကံ႔ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာ ေပၚကန့္လန္႔ျဖတ္တည္ရွိသည္။၁၉၁၂ ခနွစ္က  ၈ 
ရစ္ခ်္တာ စေကးလ္ခန့္ ျပင္းသည့္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္အျပင္းထန္ဆံုးငလ်င္လႈပ္ခတ္ဖူးသည္
။ငလွ်င္ဗဟိုမွာအလယ္ရဲရြာေရကာတာ ေဆာက္ရန္ရာထားသည့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ကိုျဖတ္သည္။ 

ငလ်င္ေၾကာေပၚတြင္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေရကာတာအတြင္း 
သိုေလွာင္ထားသည့္ မ်ားျပားလြန္းသည့္ ေရပမာဏ ဖိအားေၾကာင့္  ငလ်င္လႈပ္ခတ္နိုင္ျခင္း
အေျခအေနကိုပုိမုိဖန္တီးျဖစ္ေပၚ ေစသည္ဟု ေျမငလ်င္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက 
သတိေပးခဲ့သည္။  ထို ့ေၾကာင့္ နမၼတူျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာဆက္လက္တည္ေဆာက္ပါက 
ေက်ာက္ၾက႔ံ ငလ်င္ေၾကာ ေပၚသို့ေရပမာဏဖိအားတုိးမ်ား လာသျဖင့္၊ 
ေျမငလ်င္ပိုမုိလႈပ္ခပ္ႏုိင္သည္။ 
အကယ္၍ျမစ္၏ အထက္အျမင့္ပိုင္းရွိေရကာတာနံရံ တစ္ခုခုမွ က်ိဳးပ်က္ခဲ့ပါက  
ေပါက္က်လာမည့္ ေရအားသည္  ေအာက္ပိုင္းရွိေရကာတာမ်ားအား ထပ္မံက်ိဳးပ်က္နိုင္ေခ်
မ်ားေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နမၼတူျမစ္ အထက္ပိုင္းရွိ မည့္သည့္ေရကာတာမဆို က်ိဳးပ်က္ခဲ့ပါက 
ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ အျခားေသာ ေရကာတာမ်ားအား က်ိဳးပ်က္ေစမည့္အလားအလာျဖစ္ခါ 
ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ ျမစ္အထက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားသာမက 
ရဲရြာေရကာတာေအာက္ပိုင္း မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းေျမျပန္႔တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ 
မ်ားစြာေသာ လူထုမ်ားကုိထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သည္။

၂၇
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“စစ္ကိုင္း ငလ်င္ေၾကာအား အနီးကပ္ဆြဲျပထားသည့္ ျပတ္ေရႊ ့ေၾကာျပေျမပုံ” 
ေျမပုံအတြင္းပါ အရွည္ေလးေဒါင့္ကြက္ မွာ 1912 ခုနွစ္က ေနာင္္ခ်ိဳျမိဳ႔အတြင္းရွိ 
နမၼတူျမစ္အားျဖတ္၍ လႈပ္ခတ္သြားသည့္ ငလွ်င္လႈပ္ခပ္မႈအား 

၂၇၂၈
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                    ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေဂဟစံနစ္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ား

 သဘာ၀ ေဂဟ စံနစ္သက္ေရာက္ပံု၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္တန္ဖိုး၊ရပ္ရြာလူထု 
       မည္သို ့မွီတင္းေနထိုင္ အသက္ရွင္ၾကပုံ၊ ၾသဇာသက္ေရာက္ပံု အက်ယ္အျပန္႔နားလည္ 
     ေလ့လာသုံးသပ္ျပီးမွသာ_ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအား ေရးဆြဲသင့္သည္။     
     (ကမၻာ့ေရကာတာေကာ္မီရွင္) (World Commission on Dams)  xix

                 နမၼတူျဖစ္တေလွ်ာက္ ေဆာက္ထားသည့္တံတိုင္းအဆင့္ဆင့္တို႔၏ 
ဧရိယာ တ၀က္မွာ ေရေလွာင္ကန္အျဖစ္ အသံုးျပဳမည္သာျဖစ္သည္။ထိုေၾကာင့္ပင္ 
ျမစ္၏ေဂဟစံနစ္ကို ထိခိုက္ေတာ့သည္။ ဤ အခ်က္ကိုေဒသရွိလူထုအားအသိမေပးဘဲ 
ထားသည္၊ ျမစ္ေရစုေ၀းရာကန္အက်ယ္အ၀န္းအလိုက္ ထိခိုက္မႈအားလံုးကို ေလ့လာၿပီး 
ျပီး၊မၿပီးကိုလည္း မသိရေပ။

                                            နမၼတူျမစ္

၂၉
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၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဇူလွိုဳင္လအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အထက္ရဲရြာေရကာတာ ႏွင့္ပက္သက္၍ 
ESIA အဖြဲ႕ႏွင့္လူထုေတြ ့ဆုံ ရွင္းလင္းပြဲတြင္  ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္သည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအားလံုး၀လ်စ္လ်ဴရွဴကာထိန္ခ်န္ထားခဲ့ၾကသည္။ထို
သူတို႔ကို_ ေရကာတာတည္ ေဆာက္မႈကုိ ျမစ္အတြင္းရွိ ငါးမ်ားကုိ မထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း  
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမစ္အတြင္း မ်ိဳးတုန္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့ စရာ မရွိေၾကာင္း၊ 
ေရကာတာမ်ားမွာ “သန္ ့ရွင္းၾကည္လင္” ေနမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေရေနသတၲ၀ါဇီ၀မ်ိဳး မ်ားအား
“ပိုမိုရွင္သန္တိုးပြား”ေစမည္ဟုေဒသခံရြာသားမ်ားအားေျပာၾကားခဲ့သည္။
   ကမ႓ာတစ္၀ွမ္းရွိ တျခားေရကာတာမ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအရ_ 
ေရကာတာမ်ားသည္ ရာသီအလိုက္ မ်ဳိးပြားျခင္း နွင့္ေရႊ႔့ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
ဓေလ့ကို ဟန့္တား ေႏွာက္ယွက္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ငါးသတၲ၀ါမ်ားအား 
သိသိသာသာေလ်ွာ့ပါးပ်က္စီးေစသည္။ သီေပါျမိဳ ့ရွိနမၼတူျမစ္တေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကသည့္ 
ေဒသခံလူထုအမ်ားစုမွာ ျမစ္အတြင္း ရာသီ အလိုက္ အထူးသျဖင့္ ျမစ္ေရျမင့္တက္သည့္ 
အခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ဇြန္ ႏွင့္ ဇူလွဳိင္လအတြင္း ငါးဖမ္းျခင္း လုပ္ငန္းေပၚတြင္ 
မ်ားစြာမွီခိုေနၾကရသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းမွ ရရွိလာသည့္ငါးမ်ားမွ လုပ္သည့္ ငါးေျခာက္ ႏွင့္ 
ငါးခ်ဥ္တို ့သည္ ေဒခံမ်ားအတြက္ ပရိုတင္းဓါတ္ရရွိရာ အဓိကအစားအစာျဖစ္သည္။ 
ေဒသခံတစ္ဦးမွ “နမၼတူျမစ္ထဲမွာ ငါးအမ်ိဳးအစားေတြ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ကိုမ်ားတယ္၊ 
ဥပမာ၊ ပါမႈံး၊ပါႏွင္း၊ပါေခ်ာက္၊ပါလ်န္း၊ပါလမ္၊ပါခမ္း၊ပါမဟုိ၊ပါေဟ၊ပါဂ်ဳ႔၊ပါေပါက္၊ပါခင္း၊ 
ပါေက်ာ္ခတ္ လိပ္ေတြလည္းရွိတယ္” ဟုေျပာသည္။
         လူထုေတြ ေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းရာတြင္  ျမစ္အထက္ပိုင္းတြင္   ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 
သတၲဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွထုတ္လြတ္လိုက္သည့္အဆိပ္မ်ား   ေရေလွာင္ကန္အတြင္း
စီး၀င္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ESIA အဖြဲ႕မွ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိခဲ့ေပ။လက္ရွိတြင္နမၼတူေဘာ္တြင္း
ေဒသအတြင္း  ခဲ ႏွင့္ သြပ္ တူးေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွွ စြန့္ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္     နမၼတူျမစ္
အတြင္းသို့စီး၀င္လ်က္ရွိသည္။     ယင္းသို့အဆိပ္မ်ား ေရေလွာင္ကန္မ်ား တြင္းစီး၀င္သျဖင့့္ 
ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး မီွတင္း အသက္ရွင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ သက္ရွိသတၲ၀ါမ်ား၏   က်န္းမာ 
ေရးကို ၾကီးစြာ အႏၲာယ္ျပဳနိုင္သည္။ 
       ESIA အဖြဲ႕မွ ထည့္သြင္းတင္ျပျခင္းမရွိခဲ့သည့္  အျခားအခ်က္မွာ ယင္းေရေလွာင္ကန္
အတြင္း  ေဆြးျမည့္ပုပ္သိုးသြားမည့္ အပင္မ်ားမွ   မီသိန္းနွင့္ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓါတ္ေငြ႔ 
အေျမာက္အမ်ားကို  ေလထုအတြင္းထုတ္လႊတ္မႈျဖစ္သည္။    သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ေလ့လာ 
ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအရယင္း    ေရေလွာင္ကန္ မွထုတ္လႊတ္သည့္ဓါတ္ေငြ ့မ်ားသည္ကမ႓ာႀကီး
ပူေႏြးျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္အဓိက အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

၃၀
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                           နိဂုံႏွင္႔ အၾကံေပးခ်က္မ်ား                  

                  နမၼတူျမစ္ေပၚတြင္  ေဆာက္လုပ္မည့္ ေရကာတာမ်ားသည္ လူမႈႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို      ၾကီးမားသည့္    ဆိုးက်ိဳးမ်ား   ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို 
က်ေရာက္ ေစႏိုင္သည္။   ယင္းဆိုးက်ိဳးမ်ားကို  ခံစားရမည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား
လူထုမ်ားအား   ၾကိဳတင္အသိျခင္း၊ တိုင္ပင္ျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း မရွိဘဲ 
ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ 
   
ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရကာတာၾကီး   ၃ ခုမွာ  ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာ  ျဖစ္ေနျခင္းသည္   အဓိက အျငင္းပြါးဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ 
ဆယ္စုႏွစ္နွင့္ခ်ီ ၍  ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးကို  ျဖစ္ေပၚေစသည့္အဓိက
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ   သဘာ၀သံယံဇာတာမ်ားအား ဗဟိုကသာခ်ဳပ္ကိုင္ထား 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၊   ေဒသခံလူထု မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ကို လ်စ္လ်ဴရွူ 
ကာ ေရကာတာမ်ားတည္ေဆာက္ပါက ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာမည္ျဖစ္သည္။
   
ဤစီမံကိန္းမ်ားက    ေနျပည္ေတာ္သည္      တဘက္က အမ်ိဳးသားစည္းလံုးေရး၊
ျမန္မာျပည္တြင ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း    အေျပာႏွင့္
အလုပ္  ကြဲျပားေၾကာင္း ေဖၚျပရာ ေရာက္သည္။ တဖက္တြင္လည္း   ပဋိပကၡ မ်ား
ကို  ႏိုင္ငံေရးအရ မေျဖရွင္းႏိုင္မွီ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမအတြင္းမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္
အပါအ၀င္ သဘာ၀သံယံဇာတမ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ေရာင္းစား ေနသည္။

ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇလန္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ စသည့္နိုင္ငံမ်ားမွ ၄င္းတို ့၏ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္” 
အတြက္       အေထာက္အပံ့ေပးေနမႈမ်ားအား        ဘန္းျပကာ၊ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္
ေပါင္းလွ်က္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရမီ တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္းရွိ သဘာ၀ သံယံဇာတ
မ်ားမွ အျမတ္အစြန္းရရွိရန္       အခြင့္အေရးတို႔ကိုရယူကာအေျပာႏွင့္အလုပ္မညီ 
သည္ကို ျပေနသည္
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သို ့ျဖစ္ပါ၍   နမၼတူျမစ္တေလွ်ာက္  မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု
တို႔၏   အက်ိဳး နငွ္ ့အခြင္အ့ေရးမ်ားအား   ကာကြယသ္ည္အ့ေနျဖင္ ့ေသာလ္ည္းေကာင္း
၊ေရရညွတ္ညတ္ံခ့ိငု္ျမသဲည္ ့ဖြ ့ံျဖိဳးတုိးတကမ္ႈ ရရွိေစရန ္အတြက္ေသာလ္ည္းေကာင္း
၊ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း စစ္မွန္သည့္       အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရိွရန္အတြက္ 
_အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရသစ္သို ့ ေအာက္ပါအခ်က္
မ်ားအၾကံေပးေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ 
   - အထက္ရဲရြာ ေရကာတာ အပါအ၀င္၊ တည္ေဆာက္ေနသည့္ နမၼတူျမစ္                    
           ေပၚမွ ေရကာတာမ်ားႏွင့္ တည္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရကာတာ မ်ားအားလုံး
           ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းထားရန္
        
   - တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္   ပဋိပကၡမ်ားအား  ေစ့စပ္
            ေဆြးေႏြးၿပီး ဖက္ဒရယ္စံနစ္ေပၚထြန္းကာ၊  စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၊
            သဘာ၀သံယံဇာတမ်ားအား   ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းကို ရပ္တန္႔မွသာ _
            နမၼတူျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာမ်ားတည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
            ထည့္စဥ္းစားရန္

  -  အနာဂါတ္တြင္္ နမၼတူ ျမစ္ေပၚ ေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ရာတြင္ 
            ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ထိခိုက္မည႔္ ေရေအာင္း
            ေဒသအားလံုးကိုႀကိဳတင္ ေလ့လာရမည္။ 

  -         အနာဂါတ္တြင္ နမၼတူျမစ္တေလွ်ာက္ မည့္သည့္ေရကာတာစီမံကိန္းကို
            မဆုိစီစဥ္္မည္ ဆိုပါကသက္ေရာက္မႈခံစားရမည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို   
            ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊လြတ္လပ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို  
            ဦးစြာရယူရမည္ 
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                                     ေနာက္ဆက္တြဲ

 တည္ေနရာ မႏၲေလးတိုင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ရဲရြာေရကာတာ၏ 
ေတာင္ဘက္ ၁၂ မိုင္ အကြာတြင္တည္ရွိ

 လက္ရွိအေျခအေန ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္တြက္
နားလည္းမႈစာခ်ြန္လြာေရးထုိးျပီး ၂၀၁၄ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁
ရက္ေန႔တြင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔

 တပ္ဆင္ထားသည့္ ပမာဏ ၆၆ မီကာဝပ္

 ေရကာတာအျမင့္ ၁၄ မီတာ

 ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္                   
 ကုမၸဏီမ်ား

ၾသစၾတီးယား(Austria’s ANDRITZ Hydro 
GmbH)

 တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈ
 ခံစားရသူလူထုမ်ား

မသိ 

ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသည္႔ခိ်န္ ၂၀၁၀

ထုတ္လုပ္သည္႔ပမာဏ ၇၉၀ မီကာဝပ္

ေရကာတာအျမင္႔ ၁၃၂ မီတာ

စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္သူ ျမန္မာ႔လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာန (MEPE)

ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသူ တရုတ္ (China Exim Bank)

က။  နမၼတူျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီဆင္ထားသည့္ ေရကာတာမ်ား နွင့္ 
လက္ရွိေရကာတာမ်ားဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 

  ဒီးဒုတ္ေရကာတာ

 ရဲရြာေရကာတာ
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လက္ရွိအေျခအေန ျမန္မာအစိုးရႏွင္ ့ (MOU) နားလည္မွုစာခြ်န္လႊာအား 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လွိုဳင္လတြင္ေရးထိုးခဲ့ ၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ 
ဧျပီလ အစပိုင္း တြင္ ၾကိဳတင္ေလ့လာစမ္းစစ္မွုျပဳလုပ္ခဲ ့

ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏ ၇၀၀ မီကာဝပ္ 

ေရကာတာအျမင္႔ ၆၀/၁၀၀/ ၁၆၀ မီကာဝပ္ 

ပါဝင္သည္႔ကုမၸဏီမ်ား ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအစိုးရပိုင္  Statkraft Norfund Power 
Invest AS (SN Power)

တုိက္ရိုက္သက္ေရာက္
မႈခံစားရသူျပည္သူလူထု

မသိရွိေသး

ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္
ပါဝင္သည္႔ကုမၸဏီမ်ား 

တရုတ္ Sinohydro Corporation, China Interna-
tional Trust ,  Investment Co. (CITIC), China 
Gezhouba Group Co. (CGGC),  China National 
Electric Equipment Co., Hunan Savoo Overseas 
Water, Electric Engineering Co., China National 
Heavy Machinery Co
ဆြစ္ဇလန္  - Colenco Power Engineering Ltd
ဘရိတ္တိ္န္  - Malcom Dunstan and Associates
ဂ်ာမနီ  - Voith Siemens

တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မွု 
ခံစားရသူ လူထုမ်ား

ေရေလွာင္တမံတည္ရွိရာမွ ၅၉ စတုရန္း ကီလိုမီတာ 
ေနရာမွ ေရႊ ့ေျပာင္းခဲ့ရေသာ အနည္းဆံုးရြာ ၃ ရြာ ၊ ႏွင့္
ေရေအာက္သို ့ႏွစ္ျမဳပ္သြားသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔
ရွိျပီျဖစ္သည့္ သမိုင္း၀င္  သပၸသုခဓါတ္ေတာ္ ေစတီ

အလယ္ရဲရြာေရကာတာ
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ေနရာ ေက်ာက္မဲ ျမိဳ ့နယ္၊ လြိဳင္က်ံဳ အုပ္စု၊ ေတာင္ေျခေက်းရြာ 
မွ ၁.၅ မိုင္ အကြာတြင္တည္ရွိ

ေဆာက္ျပီးစီးသည္႔အဆင္႔ ၂၃.၆၂% ျပီးစီး ( ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၅)

ထုတ္လုပ္ႏဳိင္သည္႔ ပမာဏ ၂၈၀ မီကာဝပ္ ၃၀၈ မီကာဝပ္

ေရကာတာအျမင္႔ ၉၀ မီတာ   (သို ့) ၉၇ မီတာ   (သို ့) ၁၀၂ မီတာ

ေရေလွာင္တမံ မ်က္ႏွာျပင္ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္ ၃၉၅ မီတာ    
(ေရကာတာနံရံ အျမင့္ ၉၇ မီတာ)

စီမံခန္ ့ခဲြ ေဆာင္ရြက္သူ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဝန္ၾကီးဌာန  (MEPE)

အမ်ားသိ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့သူ

တရုတ္ China Exim Bank

ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ 
ပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား 
(လက္ရွိသိရွိထားသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ား)

တရုတ္  Yunnan Machinery Import and Export Co. 
Ltd., Zhejiang Orient Engineering    
ဂ်ာမနီ - Lahmeyer  GmbH
ဆြစ္ဇလန္ - Stucky SA
ဂ်ပန ္– Toshiba,  High Tech Concrete Tech-
nology Co Ltd (Japan)

လက္ရွိေဆာက္လုပ္ေရးဆင္႔ ေရကာတာစီမံကိန္းေနရာသို ့သြယ္တန္းထားသည့္ 
လမ္းမၾကီးအား လက္ရွိေဖာက္လုပ္ေနဆဲ

ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္႔ပမာဏ ၁၀၀ မီကာဝပ္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္
ပါဝင္သည္႔ကုမၸဏီမ်ား

ဟုန္ပန္းကုမၸဏီ (Hong Pang Co.)  ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ 
ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္_ေဆာက္လုပ္ေရးအား စီမံခန္ ့ခြဲေရးနွင့္ 
လႊဲေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အရ၊ 
ေရကာတာအား ေဆာက္လုပ္ေန

တုိက္ရုိ္က္သက္ေရာက္မႈခံစာ
ရသူလူထုမ်ား (ေဒသခံေျပာ
ခ်က္အရ)

နမ့္ဆန္ ျမိဳ ့နယ္ အတြင္းရွိ၊ ေရေအာက္ေရာက္ရွိသြားမည့္ 
လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္ ့ရွိသည့္ လီလု ရွမ္းရြာ

 အထက္ရဲရြာေရကာတာ

 နမၼတူ (ဒါေဒ႔) ေရကာတာ
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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

သို႔။

သီေပါျမိဳ႔နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ဦးစုိင္းခမ္းေအာင္။

           အေၾကာင္းအရာ။  ။ဒု႒ဝတီျမစ္ေပၚ အထက္ရဲရြာ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ျခင္းစီမံကိန္းေၾကာင္႔  
ရမွ္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပုငိ္းေက်ာကမ္ခဲရုငိ္ေက်ာကမ္ဲျမိ ႔ဳနယ္ႏငွ္႔ပတသ္က၍္အကအူညီေတာင္းခံျခင္းကစိၥ။
               အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင္႔ပတ္သက္၍ ၇.၇.၂၀၁၄ ေက်ာက္မဲျမိဳ႔တြင္   Resource and 
Environment Myanmar       အဖြ႔ဲမွသီးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝး အခ်က္လက္အရ ဒု႒ဝတီ 
ျမစ္ေပၚတြင္  တည္ေဆာက္လွ်က္ရိွေသာ  အထက္ရရဲြာ ေရကာတာ စီမံကိန္း၏ ပင္မတမံ ကန္ေရျပည္႔ 
နိမ္႔ျမင္႔မွတ္မွာ EL_395m တြင္ရိွျပီး တာလံုေက်းရြာသည္ ေျမျပင္နိမ္႔ျမင္႔မွတ္ EL-380m   တည္ရိွသျဖင္႔ 
သစ္ေတာမ်ား၊ တာလုံေက်းရြာႏငွ္႔ လယ္ယာ ဥယာဥ္ျခံေျမမ်ားအား ေရလႊမ္းသြားမညဟ္သုရိွရိပါသည။္ 
၎၏ ESIA ဆုငိရ္ာ လပုင္န္း  ေဆာငရ္ြက္မႈတင္ျပခ်က္တြငလ္ည္း ကြ်ႏုပ္တ္ုိ႔ တာလုံေက်းရြာ   လကရ္ွ ိ
တည္ေနရာႏငွ္႔ (၂) မုငိခ္န္႔ အကြာတြငက္ြ်ႏုပ္တ္ုိ႔ေက်းရြာေျပာင္းေရႊ႔သြားမညဟု္ ရငွ္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။
             ေက်ာက္မဲျမိဳ႔၌ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းေဝးတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ေက်းရြာေျပာင္းေရႊ႔ 
ရမည္႕ကိစၥမ်ားကုိ     လုံးဝလက္မခံႏုိင္သည္ဟု တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ႔ပါသည္။             ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
သီေပါျမိ ႔ဳနယ္ႏငွ္႔      ေက်ာကမ္ဲျမိ ႔ဳနယ  ္ ျပညသ္ူ႔လႊတ္ေတာက္ုယိစ္ားလယွမ္်ား  စာတင္ေတာင္းဆုိျခင္း၊
၂၈.၁.၂၀၁၆   လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး   ဦးစန္းလြင္ ႏွင္႔       အျခားေသာကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေက်းရြာတြင္ 
ေရာက္ရွလိာေသာ  သကဆို္ငရ္ာ ဌာနကုိယစ္ားလယွမ္်ား  ထတံြငလ္ည္းေက်းရြာေျပာင္းေရႊ႔ရမည္႔  ကစိၥ
အား လုံးဝလက္ခံႏုိင္ျခင္းကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္တုိင္း တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ႔ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈမရွိခဲ႔ပါ။
        ကြ်ႏုပ္တ္ုိ႔ တာလုံေက်းရြာသ ူေက်းရြာသားမ်ားသည ္၎စမီကံနိ္းေၾကာင္႔အုိးအမိ၊္အေဆာကအ္ဦး 
မ်ား၊   စာသင္ေက်ာင္း၊     ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊   ေစတီပုထုိးမ်ား၊       လယ္ယာဥယာဥ္ျခံ ေျမမ်ားႏွင္႔ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား     ေရလႊမ္းမႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာ      မည္႔ ပ်က္စီးဆုံးရွဴံးျခင္းမ်ားအျပင္ 
ေက်းရြာ ေျပာင္းေရႊ႔ရမည္႔ ျပႆနာမ်ားကို လံုးဝမလုလိားပါ။ကြ်ႏုပ္တ္ုိ႔ တာလံုေက်းရြာသ ူေက်းရြာသား
မ်ားအားလံုးသည္မိမိတို႔ေရွးယခင္ကတည္းကအေျခခ်ေနထိုင္ရာေဒသမွ   အျခားမည္႔သည္႔ ေနရာကိုမွ 
လုံးဝလုံးဝ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ရန္ဆႏၵမရွိပါ။
         ထုိ႔ေၾကာင္႔ သက္ဆုိင္ရာလူၾကီးမင္းမ်ားမွ အလွ်င္အျမန္ဝုိင္းဝန္းကူညီေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပး 
ပါရန္ ေလးစားစြာျဖင္႔ အကူညီ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။
တာလုံရြာသူ၊ သားမ်ား  ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈကုိ     ဆန္႔က်င္သူ  (၂၀၀)   ေက်ာ္တုိ႔လက္မွတ္ 
ေရးထုိးသည္။

      တာလုံ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ား အဓမၼေနရာေျပာင္းေရႊ႔မႈဆန္႔က်င္သည္႔ သနားေတာင္းခံစာ

၃၆



er®wljrpfukdumuG,fpkdY

                                           အထက္ရဲရြာေရကာတာ တည္ေဆာက္ရာဆုိဒ္

 မတ္(ခ်္)လ ၁၃ရက္ေန႔ အထက္ရဲရြာေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈကုိ တာလံု ရြာသူ၊သားမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ
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  နမၼတူျမစ္ေရ မွ ေျမႇာက္မ်ားစြာေသာ သက္ရွိသတၱဝါ ႏွင္႔ အျခား မွီခုိအားထားေနေသာ ေရေဂဟစံနစ ္ 

  နမၼတူျမစ္ေရ မွ ေျမႇာက္မ်ားစြာေသာ သက္ရွိသတၱဝါ ႏွင္႔ အျခား မွီခုိအားထားေနေသာ ေရေဂဟစံနစ္ 
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                          တာလံုရြာ၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ေစတီေတာ္ 

                                        တာလံုရြာဦး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
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                                                တာလံုရြာတြင္း ရွမ္းရုိးရာအိမ္

                                       သာယာဝေျပာလွေသာ ျမစ္ကမ္းနေဘးေပၚမွ တာလံုရြာ 
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